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عـزيــز نـســ (١٩١٥- ١٩٩٥) واحـد من أكــبـر كـتــاب الـســخـريـة
الـضاحـكـة عـلى مـسـتـوى الـعـالم.. هـذه احلقـيـقـة أكَّـدهـا عـدد اجلـوائز
.. أو مُنِحت له رغم عـدم حضوره ية الـتى حصل عـليهـا حضوريـاً العـا
سابقات الـتى عُقِدَت حول الفكاهة ـهرجانات أو ا اجلسدى إلى هذه ا

زاحية.. ا
عاش عـزيز نـس فـلسـفة وفـكاهـة ولطـائف ومُزْحِـيَّات نصـر الدين
خواجه.. أى "جـحا" بـكل ما فـيهـا من عـمق وأصالـةً وتلـميح يُـغْنِى عن
التـصريح.. هذا من نـاحية ومن نـاحية آخـرى; فلقـد عاش انهـيار أُمَّة
وسـلطـنة وخالفـة وإرهـاصات نـشوء جـمهـورية وتـشـكيل دولـة وتنـظيم
حـزب أوحد. عاش قالقل تـركيا احلديـثة بعد إعالن اجلـمهورية فى ٢٩
أكتـوبر سـنـة ١٩٢٣م = ١٣٤٢هـ وما تـبع ذلك من انقالبـات أو ثورات



¥

.. سخر من األوضاع االجتماعية التى تُحِيط به.. ثقف الدين وجُبْن ا
وسخر حتى من نفسه.

عاش مـطارداً.. من السلـطة.. ورجال األمن.. والبـوليس السياسى
ــدنى.. ومن أصـحـاب األعــمـال وسـيــطـرة الـعــنـصـر األجــنـبى عـلى وا
التجارة.. طـارده اجلوع والفقـر والظلم واحلـرمان من السفـر لسنوات

طويلة من حياته..
عمل عـزيز فى الـعديـد من احلرف واألعـمال حـتى استـقر به احلال
ألن يكـون من أوائل الكتـاب الذين عاشـوا من نتـاج فكرهم ومـا يخطه
يراعه.. كتب لـلصحف واجملالت والدوريات ولإلذاعـة ثم التلفاز.. حتى
أصـبح أغـزر الـكـتاب األتـراك إنـتـاجاً وأكـثـرهم تـوزيعـاً وأشـهـرهم ب

الـقراء من شـتى االجتـاهات الـفكـرية. قـرأ له الشـيوعى واالشـتراكى..
ـسـلم.. والعَـلْـمـانى.. قرأ له الـعـامل وصـاحب العـمل.. اخـتلـفـوا حول ا
ُفْجِعَة معتقداته ولكنهم اتفقوا حول إبداعه وفكاهيته.. حول سخريته ا
حــتى أطـــلق عـــلــيه الـــبــعض "نـــصــر الـــدين خــواجـه" "جــحـــا" الــقــرن
الــعـشـرين.. تَــسَـمَّى بـأكـثــر من مـائـتـى اسم.. وأُطـلق عـلــيه; الـسـاخـر

بكى". ضحك ا الباكى.. ا
ـسـارح ـسـرحـيَّــة مُـثـلت عـلى ا  مَــسْـرَحـة مـعـظم أعـمــاله غـيـر ا
سـرحية العديد من الفرق قاهى وصاالت الـفنادق. طافت بأعماله ا وا
ـثـقف فـى األنـاضول ـسـرحـيـة حـتى تـعـرف عـلـيه الـفالح والـعـامل وا ا
عـسكر الـذى كان اشتـراكيا.. ـانيا وكل بـلدان ا والـبلقـان وإيطالـيا وا
وتُـرجمـت أعمـاله إلى أكـثـر من أربـعـ لـغـة من لـغـات الـعالـم ومازالت

اجـتـمـاعـيـة حـاولت أن تـقـتــلع الـشـعب الـتـركى من جـذوره احلـضـاريـة
الـشــرقــيـة والــزج به أو الــولـوج بـه إلى مـضــمــار احلـضــارة الــغـربــيـة
ـاديــة.. عـاصـر عـزيــز نـسـ مـا نـتـج عن ذلك من تـنـاقــضـات بـحـيث ا
أصـبــحت تـركـيــا كـلـهــا تـعـيـش نـفس احلـالــة الـتى تُــطـلق عـلى مــديـنـة
الشئ  Cosmopolitan" " = ـيـة ـتـنـاقـضـات الـعـا اسـتـانـبـول.. أى ا
ونقـيضه فى نفس الوقت; الـشرق والغرب.. التكـيَّة واجلامع واخلمارة
دور العبادة.. وأحياء الدعـارة... بيوت األخشاب وناطحات السحاب..
"الــيـشــمك" و"الــبــرقع" و"احلــجــاب" و"الــتُــلْــبــان" إلى جــانب الــشـورت

ينى....  وا
أمَـدَّ الله فى عمـر عزيز نـس بحـيث عاصر مـرحلة الـثورة التـركية
والتـغيُّـرات االجتـمـاعيـة وسيـطرة احلـاكم الواحـد واحلزب الـواحد والـ
"مــلــلى شــيف" من ١٩٢٣ - ١٩٤٥م = ١٣٤٢ - ١٣٦٥هـ واالنــتــقـال
إلـى الــــتــــعــــدديــــة احلــــزبــــيــــة ١٩٤٥ - ١٩٦٠م = ١٣٦٥ - ١٣٨٠هـ
واحلكومات االئتالفية عقب االنقالبات أو الثورات العسكرية. ٢٧ مايو

سنة ١٩٦٠م ١٢ سبتمبر سنة ١٩٨٠م = ١٤٠١هـ
عـاش تـصارع األفـكـار; الـشـيـوعيـة.. االشـتـراكـية.. الـرأسـمـالـية..
الـثـورة الـصـنــاعـيـة.. الـهـيـمــنـة األمـريـكـيـة بـانــتـشـار الـدوالر والـدبـابـة
والـقاعـدة.. رأى الدبـابـات جتوس وتـدوس شوارع بـودابست وأوصـلو
ووارسـو... نــاصـر ثــورات اجلـيـاع وطــمـوحــات االسـتــقالل... صـارع

الفاشية والنازية واستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان أينما كان..
سَـخَـر من أنـظـمـة احلـكم.. وخـداع رجـال الـسـيـاسـة وتمـلـق رجال
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ــة ســنـة ١٩٦٧م = ١٣٨٧هـ  ــواطن مــصــرى يـعــيش مــحــنــة هـز
ـنـاقـشـة االكـتـفـاء بـإبـعـادى عن تـركـيـا وعــدم إتـاحـة الـفـرصـة أمـامى 
الـرسـالــة فى جـامـعـة اســتـانـبـول خالل شــهـر يـولـيــو / حـزيـران سـنـة

١٩٧٣م.
إن أشـد ما أحـزنـنى من الـنتـائج الـتى تـرتبت عـلى ذلك هـو جتـريد
مكتبتى هنالك من كل الترجمات العربية والصور والفيشات واخلواطر
الحـظـات التـى كنت أدونـهـا بـالـلـغة الـعـربـيـة خالل مـدة إقـامتى فى وا

استانبول والتى جتاوزت الستة أعوام...
ولـكن - حـتى وإن بـعـد األمـد - فـهـا أنـذا أعـود إلى أعـمـال عـزيـز
نـس وأخـتـار منـها بـعض اخملـتارات أنـا وابـنتى رحـاب الـصفـصافى
أحـمد التى أعَـدَّت رسالتـها للمـاجستـير فى جامـعة ع شـمس وعُينت
بـها مـدرساً مـسـاعداً فى كـلـية اآلداب جـامعـة حلـوان عن عـزيز نـس

اط السخرية عنده. وأ
ونتمنى عـلى الله أن يُمَكـننا من أن نُقَـدم بعضاً آخـر من "مُزْحِيَّات
" فـعنده.. "إن اسْتَـطَعْت أن تَبْتَسـم.. أو تَضْحَك فأنت قادر عـزيز نس
عـلى اإلنْـتَاج وصُـنْع الـسَّالم.. فـالـذى يَضْـحَك ال يَـقْـتُل...." وهَـذَا لَيْس

على الله بِكَثِير... وَعَلَيْه حُسْن القَصد والتَيْسِير. 

رحاب الصفصافى أحمدرحاب الصفصافى أحمد
الصفصافى أحمد القطورىالصفصافى أحمد القطورى

دائرة ترجماته تتسع.
ـؤلـفـ ألكـثـر من رأس احتـاد الـكـتـاب األتــراك وصـنـدوق رعـايـة ا
عــشـرين سـنـة وأصـبح عـضـواً بــارزاً فى "احتـاد الـكُـتَّـاب األسـيـويـ
" وزار مــصـر فى أكــتـوبــر عـام ١٩٦٤م بــدعـوة من احتـاد األفـريــقـيـ

صري عندما كان يرأسه األديب يوسف السباعى. الكتاب ا
الـتـقـيت به خالل هـذه الـزيـارة سـنـة ١٩٦٤م = ١٣٨٤هـ وقـد كـنت
مـعيـداً فى قسم الـلغـات الشـرقيـة فرع الـلغـة التـركيـة وآدابهـا وجتولت
مـعه فى ربوع القاهرة ومـنتدياتهـا.. وجامعاتهـا أنا والصديق األستاذ
الــدكـتــور/ أكــمل الـديـن إحـســان اوغــلى الـتــركى األصل والــذى كـان
مـعـيـداً هـو اآلخـر بـكـلـيـة الـعـلـوم آنـذاك وقـد حتـدث هـو أيـضـاً عن كل
مشـاهداته ولـقـاءاته فى القـاهرة وبـغـداد فى كتـابه الذى أصـدره حول
هـذه الـرحـلـة وهـو مطـبـوع مـنـذ عـام ١٩٧٧م أهـدانى بـعـضـاً من كـتبه
ومـازالت لَـدَىَّ مـوقعـاً عـليـهـا بخط يـده الـبديع.. وقـد كـان يكـتب أيـضاً
بـاخلط العـربى العـثمـانى وحـافظـاً للـقرآن.. يـفـهم ما يـدور من حديث

ستخدمة فى اللغة التركية. فردات العربية ا باللغة العربية لكثرة ا
كمـا التقيت به فى مدينة اسـتانبول بعد أن سافـرت إليها فى يناير
سنـة ١٩٦٧م إلعداد أطـروحـتى للـدكـتوراه.. وكـانت هـذه اللـقاءات من
وضوعات التى  التحقيق معى فيها خالل فترة التوقيف السياسى ا
ـدينـة استـانبـول خالل فتـرة احلاكم الـعسـكرى وفى السـجن احلربى 
َّـا ثـبت عـدم تورطى فى أى ومـنع الـتـجوال عـام ١٩٧٣م = ١٩٣٩هـ و
صرى أعمـال مضادة لـتركيـا بل كانت كـلها تـدور فى نطاق اإلطـار ا

π ∏
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جميع أهالى احلى على قدم وساق من هول ما يسمعون : 
- مجنون على السطح .. !

شاهدة اجملنون .. امتأل الشارع بأكمله بهؤالء الذين جاءوا 
فى الـبـدايـة تـوافـد رجال الـشـرطـة بـعـربـاتـهم من اخملـفـر ثم تـوافد
طافئ ديـرية  ومن بعدهـا سيارات ا رجـال الشرطة بـسياراتهم من ا
ومن وسط الزحام انطلق صوت أم اجملنون وهى تستعطفه وترجوه :

- يا بنى - يا حبيبى - أنزل حتت - هيا يا ولدى أم
- كان اجملنون يردد : 

- إذا لم تـنصـبـونى رئيـسـا للـحى (مخـتـارا) فسـألقـى بنـفسى إلى
أسفل. أخـذ رجال اإلطـفاء فى االسـتعداد إلنـقاذه إذا مـا ألقى بـنفسه
بـنى كله أقـمشـة اخليـام وأمسك بـها من إلى األسـفل فـشدوا حـول ا

±± ±∞
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هم اآلن أن ينزل وبعدها ليكن ما يكون  - ا
- لن ينزل 

تزاحم قائال:  - فصاح واحد من ب ا
- لقد جعلناك رئيسا للحى هيا انزل .. !

- فـبـدأ اجملنـون فى التـراقص وهو يـلف ويـدور فوق حـافة الـطابق
األعلى ثم قال :

ـديـنـة فـسـألقى - لن أنـزل ! مـا لم يـجـعلـونى عـضـوا فى مـجـلس ا
بنفسى ..

ن حوله :  - قال العجوز 
- أرأيتم ? ألم أقل لكم ذلك ... ?

- لننفذ ما يطلب ..
- مـهـما فـعـلتم فـلن يـنـزل - فإن االنـسـان إذا ما جُن مـرة وصـعد

إلى القمة فلن ينزل أبدا 
قال الضابط :

دينة فهيا يا أخى ال - جعلناك - لقد جعلـناك عضوا فى مجلس ا
جتعل رفاقك ينتظرونك .. !

- لن أنزل ! اجعلونى رئيسا للبلدية وأنا أنزل 
قال العجوز :

- أرأيتم .. كان يجب احلسم فى وقتها - اآلن لن ينزل قط ..
طافئ الذى كان غارقا فى عرقه : قال رئيس ا

- مـاذا سيـحدث لـو عيَّـناه رئـيسـا للـبلـدية. فـلنـجعـله ثم وضع كلـتا

ــطـافـى الـذيـن أخـذوا فـى الـلف جــمـيـع األطـراف تــســعــة من رجــال ا
والدوران فى االجتاه الذى يتجه إليه اجملنون وهم يتصببون عرقا 

ـزج فيه وكـان الـضـابط يـحـاول إقنـاع اجملـنـون بـالنـزول بـصـوت 
الرجاء بالتخويف قائال 

- أرجوك أنزل يا أخى 
- اجعلونى رئيسا وأنا أنزل وإال فسألقى بنفسى 
ولم ينفع معه الرجاء أو االستعطاف أو التخويف 

- يا أخى - أقول لك أنزل حتت ... !
- انظروا ماذا يقول ! بدال من تنزلنى إلى أسفل فاصعد أنت إلى

أعلى ..
انبرى  واحد من وسط الزحام قائال : 

- لنقل عينَّاك رئيسا 
واحد آخر قال :

- محال يا أخى - هل يصح أن يكون اجملنون رئيسا ?
- الله الله أصحيح اننا سنعينه رئيسا 

قال عجوز يتكئ على عصاه :
- ال يـجــوز سـواء أكـان بـاجلـد أو بـالـهــزل ال يـصـلح هـذا حـتى لـو

نصبتموه ..
ا ينزل  - ر

- لن يـنــزل فـأنـا أعـرفــهم - إذا مـا صـعـدوا مــرة إلى األعـلى فـلن
ينزلوا قط ..
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كان اجملنون يصيح بصوت جهور:
- ما لم جتعلونى رئيسا للوزراء فسألقى بنفسى 

صاح اجلميع قائل :
- جعلناك - جعلناك رئيسا للوزراء 

قال الرجل العجوز :
- لن ينزل ! 

بدأ اجملنون فى الرقص ثانية ثم قال :
- اجعـلـونى ملـكـا - عنـدئـذ أنـزل - مالم جتـعـلونى مـلـكا فـسـألقى

بنفسى حتفا...
وكان ما قاله العجوز وما توقعه يحدث فبدأوا يستشيرونه :

- ماذا ترى هل جنعله ملكا ?
قال العجوز :

- لقـد سبق السيف العزل .. وأنـتم مضطرون لتنـفيذ كل ما يطلب
- وعلى أى حال فقد جعلتموه رئيسا للوزراء ..

فصاحوا إليه قائل :
- لقد عينَّاك ملكا يا أخى .. هيا .. كفى أنزل إلينا فعاود اجملنون

الواقف فوق حافة الرقص وهو يقول :
- لن أنزل 

- ماذا تريد غير ذلك - ها نحن قد جعلناك ملكا 
- ال لن أنــزل إجـــعــلــونى امــبــراطـــورا وأنــا أنــزل .. وإال ســألــقى

بنفسى حتفا ..

يديه على فمه ليجعلهما كالبوق وصاح قائال :
مارسة - أنزل يا أخى - فـلقد عيـنَّاك رئيسـا للبلـدية ..فهيـا أنزل 

عملك ..
- بدأ اجملنون يرقص وهو يقول :

- لن أنـزل - ما عمـلى أنا بـ هؤالء الذيـن جعلـوا مجـنونا رئـيسا
للبلدية .. ? لن أنزل 

- إذن ماذا تريد ?
- لو جعلتمونى وزيرا .. أنزل !

 بعد جدال قصير فيما ب احملتشدين .
- لـيكن ما تـريد لقـد جعـلناك وزيـرا فهـيا إنزل إلى األسـفل - كما

ترى اجلميع فى انتظارك 
بدأ اجملنون يحك لهم أنفه بيده وهو يقول 

- لن أنزل ! .. هل أنزل أنا ب من جعلوا مجنونا وزيرا لهم .. !
- هيا يا أخى لقد اخـترناك وزيرا والوزراء األخرون ينتظرونك -

هيا أنزل ..
- هـل األمـــر فــوضـى - أو يــغـــمـــا - أنــزل حـــتى تـــزجـــوا بى فى

مستشفى اجملان ! .. لن أنزل .
قال الرجل العجوز :

مـا تفـعلـونه هراء - هـباء - فال حتـاولوا ... لن يـنزل ! فـأنا أعرف
هؤالء اجملـان جيدا .. أنت أيـضا لو رفعـوك إلى كرسى الوزارة أتود

أن تنزل ! 
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ســيـنــزل بـهــا الـعــجـوز هــذا اجملـنــون .. صـاح الـعــجـوز إلـى اجملـنـون
الواقف على حافة السور :

- يـا جاللــة االمـبــراطـور .. ! أال تـودون الــتـفــضل بـالــصـعـود إلى
الدور السادس ?

نتهى اجلدية : أجاب اجملنون 
ـوجـودة واجته نـحـو السـاللم ونزل - ال بـأس تـسـلل إلى الـفـتحـة ا

حتى الدور السادس وبدأ يطل على احلشد من النافذة 
فسأله العجوز قائال :

- يا صاحب العظمة .. ! أال تودون الصعود إلى الدور اخلامس ?
قال اجملنون :
- بكل سرور 

سيطرت الدهشة على كل احلاضرين 
وجه الـعـجـوز حـديـثـه إلى اجملـنـون الـذى يـطل عـلى اجلـمـاهـيـر من

نافذة الدور الرابع قائال:
- مـوالى حـضـرة االمـبــراطـور .. ! أال تـتـفـضـلــون بـالـصـعـود إلى

الدور الثالث ..?
فأجاب اجملنون قائال:

- البد
وها هـو اجملنـون أمام نـافذة الدور الـثالث ولـكنه لم يـعد يرقص أو

لوك ..  يتراقص كما كان يفعل وهو على السقف بل تقمص جدية ا
فخاطبه العجوز قائال :

قال العجوز :
- يعملها ويلقى بنفسه ..

فصاحوا قائل :
- جعلناك امبراطورا .. فهيا تعالى 

فقال اجملنون :
- أى عمل لى أنا اإلمبراطور ب أناس من أمثالكم ?

ـا تريد ونـحن ننفـذه .. هيا يـا أخانا - ماذا تـريد إذن ? أخبـرنا 
أنزل نحن فى أنتظارك .. 

سأل اجملنون وهو فوق احلافة :
- هل أنـا اإلمبـراطور .. فـسأفـعل ما أريـد .. أنزل وقـتمـا أشاء -

وها أنذا أقول لكم لن أنزل اآلن..
اشتاط الضابط غيظا وقال :

- فــلــيـذهـب إلى اجلــحـيم - ولــيــلــقى بـنــفــسه إلى حــتــفه ..! مـاذا
سـيحدث يـعنى .. سيـنقص مجـنون من العـالم ..! ولكنه عـاود التفـكير
ـا يـسـبب له مـشـاكل مع رؤسـاءه . وفى نـفس .. وفـكـر فى أن ذلك ر

طافئ إلى العجوز وسأله  اللحظة اجته رئيس ا
- ماذا سنفعل اآلن ? ألن ينزل هذا اجملنون قط ..? 

- ينزل ..
- كيف ?

- اتركوه لى وأنا أنزله .. !
ـعـرفـة الكـيـفـيـة التى - سـاد السـكـون والـوجـوم واجلمـيع فى قـلق 
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ركز.. وكان مرشحا كانت سـتجرى انتخابـات رئاسة البلديـة فى ا
ـرشح اآلخرين فى الـظل. وقد انتهت تـنافس قـد تركا ا احلزب ا
ـنازل ولم ـقـاهى والـدكاكـ وا الـدعـاية االنـتـخـابيـة الـتى جترى فى ا
يـتبق سـوى اخلطب الـتى سـتُلـقى فى السـاحـة الرئـيسـة. بشـير أفـندى
; كان صـاحب مهام فى حـياته العـسكريـة. تركها.. ثم ـتنافـس أحد ا
نـطقة مـنذ مـا يزيد عن ثالثـ سنـة بعد أن ركز وهـذه ا قام بتـمثـيل ا
. ومـنـافسه هـو الـبقَّـال قـاظم أفـندى الـذى يُـمثل عـمل مـدَّة وكيـالً حملامٍ
احلزب اآلخـر.. قاظم أفندى تولى الـعمدية لسـنوات طويلة.. يفك اخلط
قراءة.. ولـكنه ال يكـتب قط. كان يُجْـرِى حسابـات الدكان بـإشارات قد

استحدثها هو لنفسه.
درسة أمـام قصر احلكم أقـاموا مِنَصَّـة أحضروا منـاضدها من ا

- موالى صاحب اجلاللة أال يريد أن يتفضل بالصعود إلى الدور الثانى ?
- أريد ..

وجه إليه احلديث وقد نزل إلى الدور الثانى :
- أال يــود صـاحب احلـشـمـة والـعـظــمـة األمـبـراطـور الـصـعـود إلى

الدور األول ?
أصـــبح اجملـــنــون فى الـــشــارع ووسـط الــزحـــام فــاجتـه فــورا إلى
العجوز ووضع يده عـلى كتفه وقال : - يا ولد - كم هو واضح كونك

مجنون أنت أيضا فاجملنون يفهم اجملنون من حاله ..
ثم وجه حديثه إلى قائد الشرطة قائال :

- هل تــعــلـمـت اآلن كـيـف يـعــامل اجملــنــون ? هــيــا قم بــواجـبك ..
صحة العقلية ... اربطنى وأبعث بى إلى ا

وبيـنما الـشرطـة وغيـرها مهـتمـون بأمر اجملـنون الـتف جمع غـفير
عـرفة كـيـفيـة إنزاله لـلـمجـنون من الـشغـوف والـتـواق حـول العـجـوز 

وسألوه قائل :
- يا عماه كيف فعلت ذلك بالله عليك ?

تنهد العجوز تنهيده عميقه وقال :
- إيييه - لـيس األمر سـهال كمـا تتـصورون لـقد عركـتنـا السـياسة
.. فـنحن فى معـركتنـا منذ أربـع سنـة .. ثم أخذ نفـسا عمـيقا وتـنهد

تنهيده وقال 
أه .. أه لو أن ساقى تـطاوعانى اآلن لصعدت أنـا أيضا إلى القمة

ا استطاع أى إنسان أن يعيدنى إلى أسفل. .. إلى السقف و
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أعرض علـيكم.. ما تـوصل إليه عقـلى.. وما يدور فى لـسانى.. وسوف
أُحــاول أن أشـرح لــكم الــكـيــفـيــة الـتى يــجب أن يـكــون عـلــيـهــا رئـيس
البلـدية.. يجب أن يـكون رئيـس البلديـة مُجَرب.. نـاضج.. رأى وتمرس
ـرشـحـ مـا عـدا قـاظـم أفـنـدى وبـشـيـر أفـنـدى بـاحلـيـاة.. (كــان كل ا
). إن عـمل رئيس الـبلـديـة عمل مُـرْهق.. مُتْـعِب.. ولهـذا يجب أالَّ شبـاباً
.. تـسـاقـطـت أسـنـانه إلى جــانب شـعـره... هـذا يـكــون كـهالً.. أصـلـعــاً
ـنـافس قاظم الـعـمل أيضـاً ال يـنـاسب صاحب األحـفـاد.. والـعيـال.. (ا
أفـنـدى يـكـبـر بـشـيـر أفـنـدى بـأربـعـة عـشـر عـاماً.. مـتـسـاقـط الـشـعر..
أسنـانه طـقم تـركـيب). يـجب أالَّ يتـجـاوز رئـيس الـبلـديـة اخلـمـس من
).. لـو انـتـخـبـتم شـخـصـاً ال يـعـرف الـعـمــر. (هـو فى اخلـمـسـ تـمـامـاً
الـقــانـون أو الـلــوائح أو األنـظــمـة.. فـلن يــسـتـطــيع أن يُـسَــيـر أمـوركم
ركـز كـله مَنْ هـو عـارف بـالقـانـون والـلوائح ومـصـاحلـكم.. (لـيس فى ا
مــثـله).. أنــا ال أقـول انـتــخـبـونـى... ولـكن حــذارى أن تـنـتــخـبـوا مَنْ ال
يعـرف الكتابة.. ويتهجى.. ال تـنتخبوا شخصاً هـكذا... فرئيس البلدية
يـدخل كل الـدوائــر احلـكـومـيـة.. ويـلـتـقى بـالـكـبـار.. لـو انـتـخـبـتم مَنْ ال
يعـرف كيف يربط ربـاط العنق أو يـرتدى بنـطلونـاً مَكْوِيَّاً فـإنَّه يُقلل من
ـركـز كـله مَـنْ يـعـتـنى بـربـاط ـركـز.. (لــيس فى ا حـيـثــيـة وشـرف كل ا
العـنق وكى البنطلونات مـثله).. لو انتخبتم مَنْ ال يـلبس قبعة فُوتْر مثل
قـبــعـتى هـذه" يــخـلع قــبـعـته من عــلى رأسه ويـشــيـر بـهــا" فال نـسـاوى
ـركـز كـله مَنْ يـحـافظ عـلى ارتـداء هـذا الـنـوع من .. "لـيس فى ا فـلـسـاً
القـبعـات غـيره".. أنـا ال أقول يـجب أن تنـتـخبـونى.. ولكن الـرجل الذى

وجودة فى القصبة. لم ينسوا أن يضعوا كوباً ودورقاً من االبتدائية ا
نَصَّة. ياه على ا ا

ــا كــانت األجـواء بــ األحــزاب عـلـى مـا يــرام فــإن اخلـصــمـ و
الـلــدودين- الـوكـيل الـسـابق بـشـيــر أفـنـدى والـعـمـدة الـقـد والـبـقَّـال
نـصَّة وقد تـأبط بعـضهمـا البعض. احلـالى قاظم أفنـدى- إقتـربا من ا
ـا كـان الــوكـيل بـشـيـر ـركـز قـد مألوا الــسـاحـة و كـان أهل الــقـرى وا
ركـز فقـد كـان على ثـقة تـامة من أنه هـو الذى أفنـدى هو أعـلم أهل ا

نصة أوالً. ولكنه; قال:  سيعتلى ا
.. - تفضل يا قاظم أفندى.. حتدث أنت أوالً

: فرد قاظم أفندى قائالً
.. - استغفر الله.. أنا .. ! مَنْ أنا.. تفضل أنت أوالً

تـدلل وكيـل الدعـوى بـشيـر أفنـدى الـذى تولـى رئاسـة البـلـدية ثالث
ا كان معتاداً نصة واعتالها.. و .. اجته نحو ا دورات متتالية.. أخيراً
ـركـز لـسـنوات طـويـلـة; فقـد بـدأ احلـديث متـقـمـصاً أداء عـلى مـحاكم ا

وكيل الدعوى "وكيل النيابة"..
ـواطنون.. ! لقـد تلطفـتم علىَّ باختـيارى وانتخـابى رئيساً - أيها ا
لــلــبـلــديــة لـثـالث دورات... وأنـا بــدورى حــاولت أن أكــون الئـقــاً بــهـذه
ـساعـدتكم. هـا نـحن نتـجه النـتخـابات.. وال أقـول البد أن ـسئـوليـة  ا
تنـتـخبـونى.. فعـندى الـكثـير مـن األعمـال.. ومُتْـعَب أيضـاً.. ولكن حتت
إصرار بـلدياتى تقدَّمت لـلعضوية.. إذا أرد فانـتخبونى.. أو اختاروا
غـيــرى.. (يـنـظــر بـطــرف عـيـنه إلـى قـاظم أفـنــدى). واآلن.. أنـا سـوف
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كانت الدعاية االنتخابيـة ستمتد إلى اليوم التالى. انقسم القرويون
. وكـان األغلبـية فى صف بـشير أفـندى. تـرك بشيـر أفندى إلى فـريق
رقـة رجل السياسة وبـدأ فى نشر الغـسيل القذر للـمنافس. وأصبحت
األلسن تلوك قـاظم البقال ويتردد فيـما ب احملتشدين أى صنف من
الـنـاس هـو... فى الـيـوم التـالى تـضـاعـفت أعـداد احملـتـشـدين.. بـشـير
. ـنـصـة رويـداً.. رويداً أفـنـدى بـنفـس حدة الـيـوم الـسـابق يـنـجه نحـو ا

نصة ويتابع. يصعد إلى ا
- مـــواطــنـى.. ! أعــزائـى.. إنـــنى مـــضــطـــر إلـى أن أفــرغ مـــا فى
جعـبتى... فـهل هـناك بـينـكم مَنْ ال يعـرف مـاذا فعل هـذا الرجل خالل
ـركز .. أو إلى فـترة عُـمُـدِيَّـتِه .. ? ... فـلـو أتى أحـد عـلـيـة الـقـوم إلى ا
الــقــصــبــة.. أيـن يــذهب.. ? .. فــورا إلى بــيت الــعــمــدة قــاظم.. ألــيس
ـاذا .. ? .. إنكم جميعـاً تعرفون السبب... وبـخاصة السنة كذلك... ? 
ـاضـيـة.. مـا أن وصل ثالثـة أشــخـاص إلى مـنـزله.. ألـيس هـو الـذى ا
أقـام والئـم الـرقص لـلـغَـزِيَّـة أمـيـنـة الـلـهـلـوبـة فى بـسـتـانه طـوال يـومـ

? .. وليلت
احملتشدون; يتهامسون;

- صدق والله ..
- صح يا أخى..

- مواطنى.. ! هل تعلمون ماذا فعل بجلود األضاحى التى جَمَّعها
فى عـيد األضحى بحـجة أنها زكاة.. ? .. إن هـذا الرجل الذى يُوَد أن
يـكون رئـيساً لـلبـلديـة.. هل بينـكم من ال يعـرف أنه يجـمع أربع زيجات

ستنتخبونه رئيساً للبلدية يجب أن يكون كما شرحت.
ـنصـة. بـدأ احملـتشـدون فى الـسـاحة نـزل بـشـيـر أفنـدى من عـلى ا

يرددون;
.. - مع حق.. يتكلمُ صدقاً

- مع حق من األرض إلى السماء..
ــنـصَّــة وبـدأ وسط هــذه الـهــمــهـمــات.. صـعــد قــاظم أفـنــدى إلى ا

احلديث.
- بـشير أفنـدى قال لكـم ما فيه الـكفاية "يُـشير إلـى منافسـه بشير
أفـندى". مَنْ سـتنـتخـبونه رئـيسـاً للـبلـدية يـجب أن تكـون أنيـابه ذهـبية.
(أنيـاب بـشـيـر أفنـدى مـغـطـاة بالـذهب).. (ثم يـشـيـر بـيده نـحـو بـشـير

أفندى ويتابع;
- يـجب أن تكـون عـيـنى رئـيس الـبـلـدية زرقـاء "يـبـدأ الـقـرويون فى

إطالق الضحكات". و"يشير قاظم أفندى نحو بشير أفندى ويقول"..
- يـجب أن يـكـون عـلى خـده األيـسـر شـامـة ظـاهـرة.. "يحـمـر وجه

بشير أفندى من الغضب"..
- ورئـيس البلـدية يجب أن تكـون عصاه فى يده هـكذا.. وأن تكون

نظارته على عينيه..
"تزداد ضحكات وقهقهات احملتشدين"

- يـجب أن يكـون اسم رئـيس البـلديـة... بشـير أفـندى.. نـزل قاظم
نصَّة. وبينـما اجلمع الغفير ال يتـمالكون أنفسهم من أفنـدى من فوق ا

الضحك. كان بشير أفندى يلوك شعيرات شاربه من الغضب.
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ـكوى.. والـقُبَّعـة الفـوتر وعنـده نظارة.. لـك البنـطلون ا كثيـرة... هو 
وربـــاط عــنق.. وأنـــا ال أعــرف الـــكــتـــابــة أو اخلـط... وغــيـــر ذلك أنــتم

تعرفونه..
انتـهت اخلـطبـة.. تفـرق اجلمع.. وسـتُـجرى االنـتخـابات بـعد يـوم

اجتمع أصدقاء العمدة قاظم أفندى فى دكانه حتى مألوه.
- مــاذا فـعـلت يـا قـاظم أفـنـدى ? هـل يـصح كالم مـثل مـا قـلت.. ?
الئكة... هل هـو مفلس ? إنه يشتريك أنت جعـلت بشير أفنـدى هذا كا

أنت ..
يُطلق قاظم أفندى ضحكاته.. ثم يقول:

- لننتظر.. وسنرى ماذا يصير فى االنتخابات.. ? 
- يا أخى.. نـحن نـعـرف أنك أرسـلت جـلـود األضـاحى إلى شـركة

اذا لم تقل أنه يفترى.. ? الطيران القومية.. 
- انتظروا حتى االنتخابات.. ولنرى.. ماذا يصير.. ?

... ائت رأساً - يا أخى.. أين هى ثيرانك وعجولك التى تتجاوز ا
كل ما تملكه هم الثالثـ فداناً التى ورثتها عن والدك وزوج واحد من
الـثـيـران... نـحن نـعْـرِف أن الـذى رقَّص الـغَـزِيَّـة أمـيـنـة الـلـهـلـوبـة هو..

وليس أنت..
لم يكن قاظم أفندى يُقابل كل ذلك إالَّ بقوله وهو يبتسم;

- انتظروا.. لنر االنتخابات..
أُجريت االنتـخابات.. ولم يحـصل وكيل الدعـوى بشيـر أفندى حتى
عـلى ربع األصـوات الــتى حـصل عـلــيـهـا الـعـمــدة قـاظم أفـنـدى. وكـان

بالزواج العرفى.. ?
; تتعالى األصوات من ب القروي

- حرام.. حرام عليه... !!
ـواطـنـون... ! هذا الـرجل قـبل أن يـكـون عمـدة مـاذا كان - أيـها ا
ـلك غيـر دكـان الـبـقـالة.. لـم يكن حـيـلـته أى شئ غـيـره.. خالل عـشر
سنوات تـملك نصف الـقصبـة.. وكيف حصل عـلى ذلك.. كلـكم تعرفون

كيف... !
ارتفعت األصوات من ب احملتشدين;

- كان عمدة شاطر.. مِخَلَّصاتى..
كن قـوله... ولكننى - مـواطنى... مازال فى جعـبتى الكثـير الذى 
سأصـمت.. واآلن.. لـكم مـا تريـدون.. إن شـئتم انـتـخبـوه.. وإن شـئتم

انتخبونى...
اهتـزت السـاحة مـن التـصفـيق.. وحان الـدور عـلى قاظم أفـندى...
كان قـاظم أفنـدى يضحك من حتت ضـرسيه.. تـمهل فى الـصعود إلى

نصَّة.. تكلم على مهل; ولكنه يتحدث إلى صحبة فى مقهى;  ا
.. كـان بـشـيـر أفـنـدى .. وصـدقـاً - كل مـا قـاله بـشـيـر أفـنـدى حـقـاً
.. أو زوج من ـلـك فـدانــ طــوال ثالثــ ســنــة وكــيالً لــلــدعــوى.. وال 
الثيران... هو رجل شـريف جدا.. ! مُفْلِس.. لدرجة أنه لو زاره ضيف
ـا وجد مكاناً يـجلس فيه أو ينام عـنده.. أما أنا.. فكـما قال هو.. قبل
الـعــمـوديــة لم أكن أمــلك وال فــلس.. واآلن لــدى مـا يــزيـد عـن مـائــتـ
وخـمــسـ فــدانـاً من أجــود األرض الـزراعــيـة. واحلــمـد لــله.. الــنـقـود
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ـا كان فى سابق الـعصر واألوان فى بلد مـن البلدان بائس كان 
من بـنى اإلنــسـان ال يــجـد مـا يــسـد به الــبـطن اجلــوعـان وال يــسـتـر
اجلـسـد الـعـريـان. ولـكـنه لم يـكن خـبـيث الـطـوية.. كـانت كـل رغبـته أن
يـسرى اخليـر إلى اآلخرين.. عـنده الرغـبة الـطيبـة ولكن لم يـكن يعرف

كيف يصنع اخلير. كان دائما يقول:
- آه آه .. لـو كـان فـى طـاقـتى ومــقـدورى أن أضع اخلـيــر لـلـنـاس

كافة.
وكانوا يسألونه:

- وكيف ستصنع اخلير ?
- اخلـير وحسب.. سـأصنع اخلير.. ولـتسنح لى الفـرصة مرة وأنا

أعرف كيف أصنعه.

ـتجه إلى صناديق االنـتخابات يقولون أهالى الـقصبة من القروي ا
لبعضهم البعض;

- نـحن يـلـزمـنـا طـريق... يـلـزمـنـا مـاء.. يـلـزمـنـا حـيـوان طـالـوقة...
ـدعـو بـشـير يـلـزمنـا قـروض من الـبـنك.. يـلزمـنـا بـذور... هـذا الرجل ا
طـوال هـذه السـنـ لم يُـصْـلح أمـور نفـسه.. فـأى خـيـر يأتى من وراءه
للقـصبـة... غيـر شاطـر.. غير مـسلـكاتى.. ال يـعرف حتـى كيف يرقص
غَـزِيَّة رقـاصـة.. ال يعـرف كيـف يسـتقـبل الـكبـراء.. ال يـأتى من يده أى

عمل.. أعطوا صوتكم لقاظم أفندى..
رشحـ لرئاسة البـلدية اعتادوا على وبـعد هذه االنتخـابات فإن ا

القاء خُطب كهذه فى الدعاية االنتخاببية; 
ــواطـنـون.. إن لــدى خـمـســمـائـة عــجل.. وأربـعـة أزواج من أيـهـا ا
الـثــيــران... لــدى أربع من الــنـســوة.. وخــمـســمــائــة فـدَّان من األرض
الزراعيـة.. وأُرقص راقصة من الغوازى مـرة كل أسبوع.. وقد جمعت

خ. كل ذلك فى ظرف ستة أشهر بسبب الفهلوة وتفتيح ا
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ولقد ظهر من قبلك كثيرون لم يعرفوا كيف يصنعون ما يريدون..
قال اآلخر:

- وهل هناك على وجه األرض شئ أسهل من صنع اخلير ?
قال ذو اللحية البيضاء:

- إذن مـا دامت تـسـتـبـد بك الـرغـبـة فى صـنع اخلـيـر فال تـمكث..
وطـف وجس خالل الــبالد حــتى تــكــون ديــارا ويــحل زمــان تــصل إلى

كان الذى تصبو إليه. ا
لم يـسـمع الـرحب احملب لـلـخـيـر من حـديث ذى الـلـحـيـة إال كـلمـاته
األخـيرة وطـفق يـسـير ويـسـيـر يـضرب فى الـفـيـافى والقـفـار ويـجوس
خالل الـبالد والديار وتـمر به األيام واألعـوام وهو يحـدث الناس حيث
حل عن رغـبـته التى يـشـتعل بـهـا قلـبه ويتـلـظى وبيـنـما هـو فى جتواله
هذا سار يوما وليلة بتمـامهما. رأى مدينة على مرمى البصر وتباشير
ديـنة محاطة بأسـوار القلعة. بحث عن الفـجر تلوح فى األفق.. كانت ا
ـدينة.. واجته إلى داخلهـا. وما أن دخلها حـتى أصابته الدهشة باب ا

يدان غاص بالناس. وكيف ال يدهش وا
إذا قلت أنـا: أنـهم مائـتـا ألف فـقل أنت: ثالثـمائـة ألف.. حـشد من
الـبـشــر ال أول لـهم وال آخـر. انـخـرط فى تــلك اجلـمـوع.. كـان اجلـمـيع

يتكلمون. أصغى إليهم فإذا بهم يقولون:
واطنون.. إننى أرغب فى خـيركم. قولوا للـغربان جتعلنى - أيهـا ا
سـلطـانـا عـليـكم.. فـلـتـجعـلـنى الـغربـان سـلـطـانا ولـتـرونى كـيف أسدى
اخلـير إليكم.. ستـجرى األنهار شرابـا حلوا وستغـدو أحجار األرصفة

وبـينـما هـو بـقمـة اجلبل ذات يـوم يـغمـغم قائـال: " إلهى وفـقنى إلى
خير بـنى البشر" إذ يـقترب منـه أحد أبناء الـسبيل ويسـمع حديثه هذا

ويقول له:
- مرحبا يا بنى.

ـا أدار الـرجل احملب لـلـخـيـر رأسه رأى شـيـخـا ذا حلـيـة بـيـضاء و
تتدلى حتى صرته:

- مرحبا يا أبت.
- مالك حتدث نفسك وتدعو ربك ?

فـأخـذ الـرجل.. يـقص عـلـيه بـكل طـاقـته رغـبـته الـعـارمة فـى إسداء
اخلير لبنى البشر..

قال ذو اللحية البيضاء ناصحا:
- لقـد رغب أناس كـثيرون مـثلك فى صنع اخلـير لـبنى البـشر. ولو
ـا كـنت رغبـت فيه هـكـذا.. إن إسداء كـنت تـعرف كـيف يـصـنع اخليـر 
اخلير للناس أصعب من فعل الشر ولم يحسن صنع اخلير منذ خلقت

الدنيا سوى نفر قليل.
لكن الرجل لم يسمع إليه وقال:

- أنـا ال أشـبه اآلخـرين ولـو أتـيح لى ذلك لـرفـعت الـشـرور جـمـيـعا
عن وجـه األرض.. ولم يـــبق جـــائع وال صـــاد وال عـــار أو ذو حـــاجـــة

ستنتهى النزاعات والضغائن وستجرى األمور فى نصابها.
قال ذو اللحية البيضاء:

ـلحـة لكنك ال تـعرف كـيف حتقق مـا ترغب فيه.. - عـندك الرغـبة ا

≤π ≤∏



±∂

- وماذا ينتخبون هنا ?..
- ينـتخبون سلطانا.. هـذه البالد ال تشبه غيرها. فـالسلطنة هنا ال
تـورث من األب إلى ابنه كـما فى البالد األخـرى.. ففى كل عام يُـنتخب
من بـ الشعب سلـطان جديد وإذا صنع اخلـير للشـعب كما وعد فإنه
يـبقى سـلـطـانا.. وإذا لم يـفـعل فـإنه يـنُتـخب فى الـعـام التـالى سـلـطان

آخر ولم يبق حتى اآلن فى السلطنة أحد أكثر من عام واحد.
- إذن ولم يتصايحون أيتها الغربان.. أيتها الغربان ?..

- ألن الـغربان هى الـتى تنتخب الـسلطان فى هـذه البالد لذا فهم
يصيحون بها.

ثم أعــتم اجلــو.. وغـطت صــفــحـة الــسـمــاء سـحــابــة من الـغــربـان.
واحتجبت الشمس من خلفها.

وبـيـنمـا كـانت الـغربـان حتـلق فـوق النـاس صـائحـة "كـاك" "كاك" ..
: كانوا هم يصيحون بها متوسل

- أيتها الغربان الشقيقة.. انتخبينى أنا أيتها الصديقة.
ظـلت الـغربـان فى صـياحـها وطـيـرانهـا ثم انـفرد من بـيـنهـا غراب
كـبير هابطـا وأخذ يحلق فـوق رأس الرجل الذى جاب الفـيافى والقفار
ليصنع اخلير.. ثم صاح الغراب صيحة "كاك" وغاط على رأس الرجل

احملب للخير ثم عاد محلقا فى الفضاء.
بدأ الناس يخاطبونه:

- لقد أصبحت ثلث سلطان. أصبحت ثلث سلطان ! ...
احتار الرجل فيما صار به من حال فسأل ذا اللحية:

ذهـبــا إبـريـزا وســأسـتــمـطــر الـســمـاء رحــيـقــا غـذبـا.. ســيـعـم اخلـيـر
وستـشملـكم الهنـاءة.. ستمـلون أكل البـقالوة والفطائـركل يوم من أيام
الـله.. سـتـنالـون راحـة بـالـغـة حـتى تقـض هذه الـراحـة راحـتـكم.. أيـها

واطنون قولوا للغربان جتعلنى سلطانا..  األخوة ا
أســقـط  فى يــد الــرجل الــذى كــان يــســمع هــذا احلــديث عــلى كل
األفواه.. وشـخص ببـصـره إلى جواره فـإذا به يـجد الـرجل ذا الـلحـية

تدلية إلى صرته واقفا بجواره. ا
    قال: مرحبا يا أبت.

    قال ذو اللحية: مرحبا يا بنى.
    سأل الرجل ذا اللحية البيضاء:

- مالى أراهم جميعا يقولون نفس الكالم.. ويتصايحون ?
قال ذو اللحية البيضاء:

- كل واحــد يـظن أنه هــو وحـده الـذى سـيــصـنع اخلـيــر ولـكـنه ال
يعرف كيف يصنع اخلير لذلك..

- وهل يتصايح هؤالء الناس هكذا دائما ?
- ال بل من االنتخـابات إلى االنتـخابات. وهنـا جترى االنتـخابات مرة

فى كل عام.. وفى فترة االنتخابات يريد كل واحد أن ينتخب هو..
اذا ..  -

- ألن كل واحــد يـظن أنـه هـو الــذى يـســتــطـيع صــنع اخلــيـر دون
اآلخرين والكل يـرغب فى صنع اخلـير. وال يوجـد من يريد فـعل الشر

أبداً ..
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الـغربـان أن تنـتخـبه. وكـان كل منـهم يقـول: إنه يـريد أن يـصنع اخلـير
للناس كافة. جاءت سحـابات الغربان. واعتم اجلو. وطنَّ اجلو بصياح
الــغـــربــان "كـــاك .. كــاك .." فـى كل عــام كـــان غــراب واحـــد يــخـــتــار
الـسلـطان وفى هـذا الـعام حـومت فـوق رأس السـلطـان الـقد عـشرة
ـا صار نفس أغـربة شكـرا جلمـيله علـيهـا وغاطت علـيه ثالث مرات.. و
الـرجل سلـطـانـا لم ينس لـلـغـربان صـنـيعـهـا فـأمر الـنـاس أن يربى كل
واحـد عـشـرين غـرابـا فى بـيـته.. وأقـام لـهـا أوكـارا حتـمـيـها مـن وطأة
الــريـاح والـبــرد.. وأخـذت الـغـربــان فى الـنـمــو والـتـضــخم حـتى صـار

الغراب فى حجم الديك الرومى.
وما لبث أن جـاء زمان االنتـخابات واسـتبد الـتذمر بـالشعب الذى
كره الـسلطـان ولكن ماذا يـجرى ذلك فإن مـائة من الغـربان فى حجم

الديكة الرومية اختارت رأس السلطان القد هدفا لها ثالث مرات.
أصدر الرجل الذى أصبح سلطانا للمرة الثالثة فرمانا:

أال تـكـون هـنـاك قـمـلـة واحـدة عـلى الـغـربـان. وأن تـنـظف الـغـربـان
بنزع قملها. وأن تطلى أقدامها وتدهن أدبارها.

ـسـتـمـرة فى حـجم اخلراف أصـبح الـغـربـان بالـرعـايـة والـتـغذيـة ا
دينة. وكثر عددها حتى ضاقت بها ا

ـرة جـاء فى الـغـربان ثم حـان أوان انـتـخـابـات أخـرى وفى هـذه ا
خـمسـمـائـة لـيعـربـوا عن شـكـرهم الـعمـيق نـحـوه واخـتاروا رأسه ثالث

مرات.
وعلى ذلـك اعتـنى الـسلـطـان بـها عـنـاية كـبـيـرة واضطـر الـناس أن

- ماذا يجرى ?
قال ذو اللحية:

- انـتـخـاب الـسـلطـان هـنـا يـتم هكـذا إذا غـاط الـغـراب على رأس
أحــدهم ثالث مـرات فــإنه يــصـبح ســلـطــانـا عــلى الـبالد. وهــا أنت قـد

أصبحت ثلث سلطان. وأدعو أن يختارك الغراب ثانية.
ولم يكد يقل هذا حتى حام الغراب وغاط ثانية على رأس الرجل.

فصاح احلشد به:
- لقد أصبحت ثلثى سلطان.. أصبحت ثلثى سلطان ! ..

- ولكى ال يكمل الغراب فعـلته للمرة الثالثة على رأس نفس الرجل
حسر اجلميع رؤوسهم وأخذوا يتوسلون للغربان:

- أيتها الغربان الشقيقة.. هنا أيتها للغربان الشقيقة هنا.
لم يسـمع الغـراب إليـهم. واختـار للـمرة الـثالـثة رأس نـفس الرجل.
وعــلى أثـر هـذا صـاحــوا به. لـقـد أصـبـحـت سـلـطـانـا. ثـم حـمـلـوه عـلى

أكتافهم إلى القصر.
ـا أصـبح الـرجل سـلـطـانـا لم يـنس لـلـغـربـان فـضـلـهـا فى جـعـله و
ســـلــطــانـــا. أصــدر فــرمــانـــا بــأن تــنــزع الـــنــواطــيـــر من كل احلــقــول

.. وحاكم وعاقب كل من رمى الغربان باحلجارة. والبسات
ولم يــكــتف بــهـذا بـل أمـر أن يــقــدم كل بــيت حــفـنــة من احلب إلى
الـغربـان كل يـوم. بدأ الـشعـب فى التـذمر لـكن الـسلـطان لـم يكن يـقيم

وزنا لغير الغربان. وهكذا مر العام األول وجاء زمان االنتخابات.
ـديـنـة. وبـدأ كل واحـد يـتوسل إلى اجـتـمع أهل الـبالد فى سـاحة ا
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     كـان حزب " "K.Lيـسـعى بـكل قوته لالنـتـشـار وتوسـيع نـفوذه فى
األماكن الـتى أسس بـها شُـعَـبِه وتأسـيس أفـرع جديـدة فى األنـاضول
كـان مواطنـو قصبـة "ج" أناس فطـن ومـتنورين كـانوا يريـدون تواجد
ـوقراطيـة منذ سـنوات وكان تـعطشـة للد كل األحزاب فى مـراكزهم ا
فى قـصــبـتـهم عـدا حـزب "ك.ل" احلـاكم فـروع وشـعب لـكل األحـزاب .
عدد الـذين يـعـرفـون القـراءة والـكـتابـة فى مـركـز "ج" هذا يـفـوق سـائر
راكز األخرى فهم يقرأون كل الصحف وكانت جميع الصحف تكتب ا
بـاسـتمـرار عن حزب "ك.ل" األحـزاب فى مركـز "ج" ال تـعادى بـعضـها
ـعــارضـة الـبــعض فـجــمـيع األحــزاب سـواء مـن فى الـســلـطــة أو فى ا

أصدقاء لبعضهم البعض.
ذات مساء قام حمزة أفندى رئيس شعبة احلزب احلاكم "ك.ل" فى

يــتــركــوا بـيــوتــهم الــتى ضــاقت بــالــغــربــان وأن يــلــجــأوا إلى اجلــبـال
والبرارى.. وتضخمت الغربان حتى صارت كالبقر.

ثم أقـيمت انـتخـابـات أخرى وتـطـايرت الـغربـان الـتى فى ضخـامة
الـبـقـر فى اجلـو. وصـمت اآلذان من ضـجـيـجـهـا.. ولـكى تـفى الـغـربان

رة لتترك شكرها على رأسه. بدينها للسلطان جاءت جميعها هذه ا
نـتـخب من جديـد لـكى يحـمـلوه ـا اقـتـرب النـاس من الـسلـطـان ا و
إلى القصر إذا بهم يجدون تالًّ من سلح (*) الغربان .. والسلطان من

حتته مختنق منسحق.
بدأ الناس من جديد فى فرح يتصايحون.

- أيتها الغربان الشقيقة انتخبينى أيتها الصديقة.
أيتها الغربان الشقيقة انتخبينى أيتها الصديقة. 

* سلح الطير هو غائطه* سلح الطير هو غائطه
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ا ال ك.ل" يصـعد والصحف تكـتب أنه ينطلق ويقـولون " تأتى الرياح 
ـا تـرى فى الـغـد أن هؤالء صـاروا فى الـسـلـطة تـشـتـهى الـسفن " ور
ويغضبون ألننا لم نفتتح لهم شعبا فى مركزنا وفى رأيى هناك أعمال
ـكن عمله وعـلينا كـثيرة فى مـركزنا لم تـنفذ بـعد وهنـاك الكثـير الذى 

أن نؤسس شعبة فى مركزنا لهذا احلزب فماذا ..?
عـندمـا وجه حـمزة أفـندى رئـيس شعـبة احلـزب احلاكم هـذا الكالم

إلى اسماعيل أغا .. قال :
- صحيح لو افـتتحنا شـعبة فلن تـضر حتسبـا ألى أمر فيه فائدة

وليس فيه ضرر فهل الزيادة تضر.. ?
فقال حمزه أفندى :

- حسنا .. شئ طيب ولكن يجب أن ال نغضب أنصارنا .. 
فقال رجب أغا :

- يــا عـزيــزى عم حـمـزة... إن فــتح شـعــبـة حلـزب ال تــعـنى أن كل
األمة قد انطلقت إليه أليس كذلك...

-  يا... طيب جدا ولكن يجب أال يشعروا أننا نحن الذين افتتحنا
الـشعبـة .. يا عمى بـكير وهل سمـع أو أحسن اآلخرون إلى اآلن حتى

أن ...
هم أن - كلما زاد عدد األحزاب فى البـلد .. ففى هذا خير كثير ا
يتداولـوا السلطة فيما بـينهم وأن يغضبوا بعـضهم بعضا حتى تتحقق

األعمال 
قال حمزة أفندى رئيس شعبة احلزب احلاكم :

ـعارضة فى مركـز "ج" باالخـتالء مع محمـود أغا رئـيس شعبـة حزب ا
قهى الذى يجلسون عليها وسأله قائال: ركز فى ركن من أركان ا ا

- كيف ترى الدنيا يا سيد محمود ..? 
- إن هذا احلـزب الذى ظهر حديثـا استقطب دعايا كـبيرة وينطلق

بشكل مدهش 
- أنـا أيضـا كـنت سأقـول لك نـفس الشئ ..مـاذا تـقول لـو نـاقشـنا

وضوع فيما بيننا غدا..? هذا ا
- أقــول يــكــون حــســنــا جــدا .. أنـت وصل اخلــبــر إلى رجب أغــا
واسمـاعيل أغا وأنا أقول لبكـير أغا لكى نلتـقى غدا بعد صالة العصر

وضوع فيما بيننا  فى دكانى ونناقش هذا ا
فـى الـــيـــوم الـــتــالـى تـــقـــابــلـــوا فـى دكـــان ألف نـــوع" لـــلـــخــردوات
وجود فى مكان السوق والزجاجيـات والتحف لصاحبه محمـود أغا وا

..انبرى حمزة أفندى رئيس شعبة احلزب احلاكم قائال :
- أيـهــا األصـدقـاء الـيـوم هـكـذا وكـيف يـكـون األمـر غـدا هـذا غـيـر
ا يصعد حزب رجب أغا ثم يسقط ا يسقط حزبنا .. ور معلوم .. ر
ـشـكـلـة األسـاسـية حـزب رجب أغـا ويـصـعـد حـزب إسمـاعـيل أغـا .. ا
نـطـقـة فـعـنـدمـا كان ـهم هـو أمـور ا لـيـست حـزبى أنـا أو حـزبك أنت ا
ركـز إلى احملـطة حـزب بـكـير أغـا فى الـسـلطـة رصـفنـا الـطريـق من ا
دارس وجعلناهم يقـيمون شرابخانه ... وعندما انتقل حزبنا انشأوا ا
ياه وأوصلنـا التيار الكهـربى األمور غير واضحة إلى الـسلطة جلبـنا ا
ـا يصـعـد حزب آخـر طـارحا "ك.ل" جـانـبا وهـاهـو "شيـنـجيك غـدا فـر
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- لـنسـتـقيل ثالثـيـا أو خمـاسيـا من كل حـزب وقولـوا أيـضا لـكاتب
الـسجـل حسـ أفـندى أن يـكـتب رسائل لـكل الـصـحف فى استـانـبول
ــسـتــقــيــلـ قـائـال "إن األحـزاب حتل" ... بــدأت االســتــقــاالت... كل ا

ينضمون إلى حزب شنجك  K.Lاجلديد 
فقال اسماعيل أغا :

- " جميل".. من الذين سيستقيلون ..?
- اسماعيل أغا .. احلق يعلو وال يعلو عليه .. نعمل قرعة ..

قـيدين فـى احلزب ضـربوا الـقرعـة وتقـرر أسماء احـضرت قـوائم ا
ـستـقلـ وكان رئـيس الـشعـبة احملـليـة لـلحـزب احلاكم من بـ الذين ا

استقالوا ... "وهكذا تأسس حزب " ك.ل" اجلديد فى مركز "ج"

كن أن يـعمله ... - البـد البـتة... إن حـزبنا عـمل للـقضـية كل مـا 
ـياه ووقف عـنـد هـذا احلد أنـا سـوف أعـطى صوتى ـدرسـة ا شـيد ا
ـرة حلـزب آخـر ويجب عـلـيه أن يـقوم بـأعـمـال جديـدة يـحـرضوا هـذه ا

دائما 
قال محمود أغا :

- هـذا احلـزب اجلـديــد يـسـيـر يــنـطـلق كــمـا لـو كـان ســيـنـتـقل إلى
السلطة 

- أيـها السـادة يجب أن ال نتـخاذل ولنـفتـتح له أيضا شـعبة وكـلما
كن أن نعدد لهم ما قمنا به ...  أسرعنا وتقدمنا فى النهاية 

- كل حسن .. ولكن هل بيننا من هو غير حزبى حتى اآلن 
- ال .. 

- هـذا هـو األمـر الـسئ .. يـجب أن نـحـتـفظ بـرجل احـتـياطـى لكل
حزب جديد يتشكل 

- كاتب الـسجل حـس أفـندى .. غـيـر حزبى فـليـشكل هـو احلزب
قراطية فيجب فقال إسماعيل أغا لو كنـا حقا نريد أن نخدم هذه الد
أن يـسـتـقـيل الـبــعض مـنـا من األحـزاب وأن نـنـتـقل إلى احلـزب اآلخـر
وفى هـذه احلالة لـو وصلوا إلى الـسلطـة فلن يـقولوا شـيئا ونـحن نقول
لهم "لقد تـركنا حزبنا القد من أجلـكم ودخلنا هذا احلزب" وما نقوله

سيفعلونه 
قال حلمزة أفندى : 

. - " جميل" جدا  صحيح جداً
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ـقاطـعات الـشرقـية شـتاءه    مركـز "ك" يقع عـلى احلدود فى إحـدى ا
يـسـتـمـر مـا بـ ســتـة أو سـبـعـة أشـهـر  ثــلـجى .. عـاصـفى... شـتـاءه

قارص تغطيه العواصف اجلليدية .
ركزية للحزب احلاكم وقررت أن ترسل تعميما إلى فكرت الهيئة ا
كل شعب احلزب حتى العزب والكفور والنجوع القريب منها والبعيد..
ـــرسل من الــلـــجــنــة ومــا إن قــرأ رئـــيس احلــزب فـى مــركــز "ك" ا
ـركــزيـة حـتـى ارتـطـمت يــداه ورجاله فى بـعــضـهـمــا الـبـعض وزادت ا
ضربات قلبه وكأن علية الـقوم فى احلزب وقادته سيفتحون عليه الباب

ويدخلون فورا. 
عـلى الـفور اجـتـمعت الـهيـئـة احمللـيـة للـحـزب فى مركـز "ك" وما إن
حـاول رئـيس احلـزب أن يـتـمـالك نـفـسه حـتى تـوجـه إلى عـضـو الـهـيـئة
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ثالثــة أو خــمــســة آالف شــخص لــلــمــشــاركــة فـى االســتــقــبــال وإنــنـا
سنساعدهم إذا ما حان عليهم الدور. 

٣- إن حزبـنا قد افتتح فى مـركزنا ناديا لـفريق من فرق كرة
الـقـدم .. وإن الـشـبـاب قــد عـقـد الـعـزم عـلى إقـامـة مـبـارة كـبـيـرة عـلى
ركـزنا ولذا فـإنهم يتابـعون تمريـنهم اليومى .. شرفـكم عند تشـريفكم 
باإلضـافة إلى ذلك فـإن فريـق التـمثـيل يجـتمـعون فى سـاحة الـشباب
لـلـتـدريب عـلى تقـد مـسـرحـيات تـربـويـة وأعـمال كـومـيـديـة ذات طابع
أخالقـى عـلـى أعــلى مــســتــوى .. وســوف يــقــدمـون هــذه األعــمــال فى

حضوركم وب جنباتكم ... الخ  ...."
سـلم الرد إلـى هيـئـة البـريد .. وفـجـأة هجم الـشـتاء بـقـسوته ودفن
مركـز "ك" حتت الثـلوج فى مـنتـصف ديسـمبـر وعنـدما  سـلم الرد إلى
ركـزية كـانت الطرق لـيست مـغلقـة ولكن ما ا طـلبته الـلجـنة ا البـريد 
إن ابـتعد الـقطـار الذى يحـمل البـريد عن مركـز "ك" بثالثـة حتى توقف
ولم يـبـتـعـد عن هـذه احملطـة فـالـطـريق مـغـطى بـاجلـلـيـد ومـغـلق وبـقيت
الــرســائل واحلــواالت فى عــربــة الـبــريــد كــانت قــد وصــلت من كــافـة
ركزية فى أنقرة .. إال مركز "ك" ولذلك تشكيالت احلزب إلى اإلدارة ا
فــقـد كــتب إلى رئــيس احلـزب خــطــابـا أخــر أشـد لــهـجــة بـســبب عـدم
اهـتـمـامه هــذا .. وعـنـد تـسـلـيم اخلـطـاب أيــضـا إلى الـبـريـد كـانت كل
الـطـرق مـغـلـقـة تـمـامـا .. وبـقى اخلـطـاب فى الـطـريـق ... كـان أعـضاء
حزب مـركـز "ك" يتـسابـقـون ويتـنـافسـون فيـمـا بيـنـهم .. الكل يـريد أن
ينـال... وكان كل من رئـيس احلـزب ورئيس الـبلـدية يـقدمـان أنفـسهـما

اإلدارية حسنى أفندى صاحب فندق "مودرن باالس" عمدة حى طاش
قائال:

- ســيــد حــســنى- "كــان دائــمــا فى اخلــطــاب الــرســمى يــخــاطب
أصدقاءه بلقب سيد- " لنقرأ هذا اخلطاب .. 

- قرأ صاحب الفندق حسنى أفندى التعميم .. وما كان من حيدر
بك رئيس البلدية إال أن قال:
- يأتون .. إنهم قادمون 

فهوم من هذا اخلـطاب أنهم قادمون - أنا أيـضا فهمت هكـذا .. ا
ـركزيـة تسـأل عن بـعض األمور وتـطـلب الرد عـليـها ..! كـانت الهـيـئة ا

سريعا 
طلوب مادة مادة  و الرد على ا

قـيدون  فى حزبنا خـمسة اآلف عضو وجـميعهم إذا اقتضى ١- ا
األمر مستـعدون للتضحيـة بأرواحهم من أجل حزبنا ... ومع هذا فإن
ـنتظـمون فى دفع الرسـوم احلزبيـة بشكل مـنتظم ال يـتجاوز خـمس ا

عضوا ...
٢- إن أوامركم الـصادرة عـلى الرأس والـع مـعا .. ولـسوف يتم
دارس االبـتدائـية إعداد حـفل استـقبـال معـظم وذلك بإخـراج تالميـذ ا
بـزيـهم اجلـديـد كل يـوم إلى مـحـطـة الـقـطـار ولـقـد  الـتنـبـيه عـلى كل
شـايخ أن يـبعـثوا بـكل من هـو قادر عـلى الـسيـر فى قراهم الـعمـدة وا
ـساعدة ـراكز اجملـاورة كنوع من ا إلى احملطـة. كمـا  التنـبيه على ا
اإلنسانيـة  التى سترد لهم عند الضـرورة أن يبعثوا من عندهم ما ب
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أفــنــدى هــو اآلخــر كــبـر حــجــمه إلـى حـد مــا .. وخــصــر الــسـروال ال
يتوائم..

ا كـان مركز احلزب لم يـتلق ردا من شعبـة قصبة "ك" حتى اآلن و
فقـد تمـلكـته احليرة وبـعث بخـطاب أشـد لهـجة بالـبريـد أيضـا ولم يتلق
عـلـيه ردا أيضـا  وهـنـا بدأت الـوسـاوس فقـد كـانت بـعض التـشـكيالت
احملـليـة فى الـواليـات األخـرى تنـتـقل إلى أحـزاب أخـرى .. حذارى أن
تكون شعبـة قصبة "ك" قد لعبت نفس الـلعبة .. وجملاراة اجلو وتلطيفه
ركزيـة من اللجـنة احمللـية فى قصـبة "ك" أن تبعث فقـد طلبت الـلجنـة ا
ـركـزيـة فـقـد جـرت الـعـادة أن تـطـلـب الـوفود بـوفـد مـنـهـا إلى اإلدارة ا
قـاطعـات التى سـتنفـصل عن احلزب .. ويـتم استـقبال والـهيـئات من ا
هذه الـوفود والهيئـات من قبل علية احلـزب وقادته وتقام لهم الوالئم ..
ـلتـقـطـة لهم جـمـيـعـا فى الصـحف حـتى تـكون ومـا أن تـطبع الـصـور ا
الروابط قـد تقوت فـيما بـينـهم ولم يأت الرد أيـضا من قصـبة "ك" على
الـدعوة أو االستـدعاء ألن كل الرسـائل واخلطابـات حتبس فى الطريق

وال تصل إليهم.
استطاعت القـصبة أن جتمع بـالكاد قائمـمقاليق العبـا لفريقى كرة
القدم ومازال يـنقصها ثالثة العبـ لكل فريق ..انضم  موظف احملطة
ومـــدرســان إلـى فــريـق وانــضـم من قـــلم احملـــاســبـــة اخلـــاصــة ثـالثــة
.. وموظف الصحة دخل كمراقب وأكـمل الباقى من الطلبة .. موظفـ
ومـا إن أنتشـر اخلبر بـأنه قد سمح لـلمـوظف لالشـتراك فى لعـبة كرة
الـقـدم  حـتى زاد اإلقـبـال وزاد عـدد الـراغـبـ فى االشـتراك فـى كرة

ـركــزيـة سـوف تــرشـحه لــعـضــويـة اجملــلس الـقـادم عــلى أن الـلــجـنــة ا
وسيكون وكيال عن األمة .

ـدرسـة االبـتـدائـيـة طـوال أسبـوع كـامل حـتى اجـتـهـد وجـد مـديـر ا
تـمكن من إعـداد خطـاب استـقبـال لرئـيس احلزب .. وفى مـقابل ذلك .
فـقـد كانـوا يجـتمـعون لـيلـيا ويـحـتسـون اخلمـر على حـساب الـرئيس ..
واآلن .. كـــان رئــيـس احلــزب فـى كل مـــســاء وعـــلى مـــائـــدة الـــعــرقى
درسة ... وكان "الشراب" هذه يحفظ هذه اخلطبة التى دبجها مدير ا

دير يتدخل من ح آلخر مقاطعا الرئيس وهو يقول:  ا
- ارفع صـوتك هنـا أكثـر .. هـنا .. اصـمت قلـيال .. وقلب نـاظريك

فيمن حولك .. ابتسم قليال .. ثم ابدأ من جديد 
كان رئـيس البـلديـة بدوره مشـغوال بـالولـيمـة واستـعداداتـها .. وقد
سـمـع أن حسـنى أفـنـدى مـديـر فـنـدق "مـودورن بـاالس" سـوف يـرتدى
بـدلة لـيالً "سموكن" لـهذا االستـقبـال .. وبهذا سـيعـلوا اجلمـيع ويبزهم
.. وكـان يــحـادث نــفـسه .. إذا كــان هـنــاك رجل يـعــرف كـيـف يـرتـدى
ـكن أن يـتـركوه ويـعـمـلوا أو الـسـمـوكن.. وهـو مـرتدى سـمـوكن .. ال 
كن أن يـرشـحـوا ذلك الـذى ال يعـرف لـيـكـون عـضـوا لـلـمـجلـس .. ال 
يـبـعـثـوا به إلى أنـقـرة .. كـان حـسـنى أفـنـدى عـنـدمـا تـوجه إلى أنـقـرة
كــعـضــو عن احلــزب فى الـســنــوات األولى من عــمـر اجلــمــهـوريــة  قـد
سـتعمـلة من هـناك .. واآلن أخرجـتها اشـترى هـذه البدلـة السمـوكن ا
البس ... ونـفـضت عــنـهـا الـنـفــتـالـ و كـيـهـا زوجـته من صــنـدوق ا
ولكـنها لم تعد تناسب حـسنى أفندى فقد صغـرت البدلة قليال وحسنى
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فــهـل يــهـمــهـم إغالق الــطــرق أو فــتــحــهــا ... ? إنـهـم يــدفــعــون بـاآلف
اجلـرافـات واجلـرارات أمـام سـيـارتـهم الـكـاديالك .. اجلـرافـات تـمـسح

الثلوج تقيم لهم الطرق ... ويأتون ..
ـدارس االبـتـدائـيـة واالعـداديـة يـتـقـدمـهم مـدرسـوهم كـان تالمـيـذ ا
يتوجـهون إلى احملطـة كل يوم .. يستـعدون الستـقبال علـية القوم .. لم
تكن توجد زهـور حتى العشب األخضر لم يـكن  يوجد هنا فى الشتاء
ـعـهد (لـم يـكن هـنـاك غـيـرها) بـعـمل .. فـقـامت مـدرسـة احلـيـاكة فـى ا
بـوكـيه تقـليـد من ورق الـكربـون.. وكانت غـولـسان ابـنة الـقـائمـقام ذات
احلـادية عـشـر من عـمـرها تـتـوجه به كل يـوم هى األخـرى إلى احملـطة
وكانت غـولسان تتـلقى تدريبـا يوميـا عن كيفيـة تقد الزهـور إلى علية

القوم الذين سوف ينزلون سواء من القطار أو من السيارات 
وما إن حل منتصف مارس حتى مل الناس من هذه االستعادادت
ـا كان رئيس احلزب يبدو وكأنه قد فقد ساعى والهمم .. و وتراخت ا
ركزية األمل . فقد كان يود أن يعـرف هل سيأتون من مركز اإلدارة ا
ـقـامات الـعـلـيـا مـبـاشـرة "هـناك ـعـيب أن يـسـأل ا لـلـحـزب أم ال ومن ا
حارس شاويش بـ جنود الـرئاسة " فسـوف يسأله بـطريقة مـلتوية ..
ـدن ال تعـمل .. فـلـسـوف يـتـحدث فى ـا كانت خـطـوط الـهـاتف بـ ا و

تليفون الداخلية .. 
كن فذهب إلى نـقـطة الـدرك .. كان تـليـفون الـنـقطـة يدويـا .. وال 

أن يصل مباشرة إلى العاصمة أنقرة .. فقال جاووش الدرك :
- نـحن نــحـادث - وهـنـاك الســلـكى .. وهم من هــنـاك يـسـألـون ..

الـقدم لدرجة أن صالح الـدين أفندى الكاتب فـى القئمقـاية والذى يبلغ
من العمر اخلمس سنة طلب أن يكون حارسا للمرمى ...

    إقامـة مسرح لـلشـباب فى الدور األسـفل اخلاوى من الـفندق
ثلة.. سرح كبيرا ولكن لم يتمكنوا من إيجاد  ... كان االهتمام با

- آه ... لو كان الوقت صيفا ..
طربـات وفرق الرباب إلى    خالل الـصيف تفد فـرق األكروبات وا

كنهم أن يستأجروا فنانت منهن  القصبة .. كان 
فكروا فـى أن يرتدى أحـد الذكـور زى امرأة  ولـكن لم يرض أحد
ـدرسـة مـســرحـيـة كل أبـطــالـهـا ذكـور .. وكـانت بـذلك .. وجــد مـديـر ا

جترى عليها البروفات يوميا 
نتم حلزب قصبة (مركز) ذات يوم قال الصائغ رضا بيك أحـد ا

"ك":
- يا أخى .. الـطرق مغـلقة . وهـذه االستعـدادت كلهـا بال فائدة ..

إن القطار ال يعمل حتى..
فرد رئـيس الـتعـمـيم الـذى قد وصل مـنـذ شهـرين إلى اجلـواهرجى

رضا قائال :
- اقـرأ هـذا .. إنـهم يـكـتـبـون بـأنـهم سـيـأتـون قـريـبـا .. ولـو كـانـوا
ـركـز قد سـيـأتون فـهل سـيـأتـون بـالقـطـار..? سـتـجد ذات صـبـاح أن ا

احيط بالسيارات ... قل اآلن يا سيد رضا ماذا نفعل حينذاك...?
- يا هووو . . الطرق مغلقة ..

- الـطرق مـغلقـة على ... وعـليك أم علـية الـقوم فمـا داموا سـيأتون
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الــبــلــدة ســمــوكن والــذى حــاز أهــمــيــة قــصــوى فــجــأة مــا إن ارتـدى
الـسـموكن حـتى أنه لم يـجرؤ أى أحـد على أن يـجـعله يـقف فى اخللف
ا لم .. إن بدلـة رئـيس البـلديـة جديـدة ولكـنـها ال تـشبه الـسمـوكن .. و

يستطع ارتداء ربطة عنق أسود ارتدى ربطة عنق ملونة..
كان رئيس احلزب قد نسى اخلطبة التى سوف يلقيها وذلك بسبب
رحـاض  ويخرج اإلثارة والـعجلـة.. وكان من حـ آلخر يتـوجه إلى ا
الـورقة ويـعيـد حفـظ اخلطـبة الـتى سيـلقـيـها .. ازدانت جـميع الـنواحى
باألعالم والـرايات الورقية .. ومـا إن سمع صفير الـقطار حتى وصلت
 اإلثـارة إلى ذروتـهـا .. دخـل الـقـطـار احملـطـة .. زاد الـزحـام .. هـدير
..أعـقبـه تصـفـيق حاد وارتـفـعت هتـافـات الـتحـيـة وبدأت فـرقـة الطـبـالة

والزمارة نشيد استقالل أزمير  ..
 كـان هناك نـازلون كثـر من القـطار ولكن أيـهم علـية القـوم .. فهذا
غير واضح .. كـان رئيس البـلدية يـقبل يد أكـثرهم بدانـة من نزلوا من
الـقـطار مـحـيـيا .. وكـان صـاحب فنـدق مـودرن بـاالس يشـد عـلى يدى

آخر توسم فيه األناقة 
وكلـما كان يـنحـنى كانت أثـر خيـاطة السـموكن تـتمـزق لضـيقه أما
قـطـاع الشـبـاب فـقد أمـسـكـوا بـأحد الـرجـال ورفـعوه فـوق أكـتـافهم ..

وبدأت احلشود الغفيرة تهتف :
- يعيش .. يا يـ يـ .. يعيش 

رج ربـع ساعـة .. ثم خـيم اسـتـمـر هـذا االحـتـفـال وهـذا الـهـرج وا
الصمت على اجلميع .. بدأ الهمس والتهامس ب الشعب 

بـالالسـلــكى.. وهم بـدورهم يـسـألـون ... وهـم يـسـألـون أنـقـرة ألن لـهم
اتصال بأنقرة ..

إن الـقـطار الـذى لم يـعمل مـنـذ شـهر ونـصف الـشهـر سـوف يصل
فى الـيــوم الـتـالى إلى الـقــصـبـة ألول مـرة .. واألخـبـار تــؤكـد بـعـضـهـا
البعض معنى ذلك أن علية القوم سوف يأتون بالقطار . فبدأ أصحاب
ـسـرحــيـة فى إعــادة حـفظ أدوارهم .. وقـام فــريـقى كـرة األدوار فى ا
الـقـدم بتـمـريـنهم األخـيـر .. وخالل التـمـرين حـاول موظف الـصـحة أن

يقذف بالكرة فأصبح معاقا ألنه أطلق قدمه فى الهواء ..
سـتقبلـون قد جتمعـوا منذ الصـباح الباكـر فى احملطة وكان كان ا
سـتقبل طاقم مـوسيقى بارع فى عزف نشـيد استقالل أزمير وسط ا
ونشيد استقالل اجلزائـر .. كان الفريق عبارة عن طبال وعازف كمان
وحامل مزمـار وعبطى الـقبطى عـازف الكالرنت .. اصطف فـى مقدمة
الـتالمـيذ .. ومن بـعـدهم فـريـقى كـرة الـقـدم بـزيـهم ثم جـاء من بـعدهم
فـنانـو مسرح الـشبـاب .. وقد نشـروا بطـول احملطة لـوحة من الـقماش

مكتوب عليها أهال وسهال"
وفى اخلـلف احــتـشـد اخلــلق .. وكـان الـضــيـوف احلـزبــيـون الـذين
راكز األخرى لـلمساعدة قـد احتلوا أماكـنهم ..ما أن نظر وفـدوا من ا
الـرئـيس إلى بـوكـيه الـورد الـذى سـيـقـدم إلى عـلـيـة الـقوم حـتـى تمـلـكه
الـغـضب .. فــقـد اتـسـخت الــزهـور الـورقـيـة من كــثـرة إحـضـارهـا إلى
احملطـة وغطـتهـا القـذارة .. تبـللت .. وتـمزقت .. كـان الغـضب منـصبا
ستقبـل بسبب ارتداءه عـلى حسنى صاحب الـفندق .. الذى تصـدر ا
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إخراجكم من احلزب بقرار جماعى من هيئة احلزب .."
   فـترنح رئـيس احلزب .. وأصـفـر لون األعـضاء ... وسـاد صمت

طويل ... قطعة صوت رئيس البلدية ح قال:
- لقد أعددت وليمة خلمس شخصية ... فماذا يحدث .. ?

قال كاب فريق كرة القدم 
- واسـفـاه .. خـسـارة كل هـذا االرتـعـاد الـذى عـانـيـنـاه بـالـشورت

والفانلة فقط وسط هذا البرد القارص فى الشتاء .
قال على دمير :

سرحية .. حتى التزي كان معدا .. - ا
فـار الدم فى رأس رئيس احلزب .. وفـكت عقدة لسـانه بهذه احلدة

وسأل :
- أيها االصدقاء .. نحن قمنا بهذا القدر من االستعداد.. 

- نعم بذلنا جهدا ... 
- خسارة كل هذه االستعدادات ..

- لدى اقـتراح لـننـتقل جـميـعـاً من اآلن وبشـكل جمـاعى إلى حزب
"الــقــدرة الـقــومى" فـمــاذا تـروون ? فــنـحن لــزام عـلــيـنــا أال نُـضــيّع مـا

أعددناه وعلينا أن ندعو قياداته للحضور.
- فلندعُهم.

- أقرار هذا ?
- نعم القرار 

وبيـنما هم جـميـعاً يتـجهـون إلى مبنى احلـزب لتـغييـر لوحـة الدعوة

- لم يأتوا... 
- أنا رأيت بعينى ... رئيس احلزب يقبل يديه 

- كان هذا مسافر ..
ــكـن والــله .. لـــقــد كـــان له كـــرش .. مــا شـــاء الــله .. وهل - ال 

سيكون هناك مسافر هكذا...?
   خالل تلك األثـنـاء كان مـوظف البـريد يـتجـه نحـو رئيس الـشعـبة
احملـلــيــة لـلــحـزب وفى يــده مـجــمـوعــة من األظــرف .. كـانت الــرسـائل
ـركزية .. تناول احلزب موجـهة إلى احلزب ومرسلة أيـضا من اللجنة ا
احملـلى األظـرف وهـو فى قمـة  اإلثـارة .. فـلم يـسـبق له أن تـسـلم مثل
هذا العـدد من اخلطابـات والرسائل من مـركز احلزب فى الـعاصمة ..
رتـعشـة أعلى األظـرف ... وكان احمليـطون به يـنظرون وفـتح بأنامـله ا
ـا كانت قـراءته لـيست قـويـة بالـشكل إلـيه فى شغف واسـتـعجـال ... و

الئم ... فقال : ا
- يـا بنى عـلى دميـر .. إن عيـنَّى ال تمـيزان كـما يـجب .. اقرأ هذا
ركـزية بصوت بسـرعة ... قرأ عـلى دمير اخلـطاب القـادم من اللجـنة ا

مرتفع :
" إلى رئاسة حزب مركز "ك":

إنه بـسـبب عـدم االهـتــمـام الـذى ظـهـر من هــيـئـتـكم اإلداريـة جتـاه
أعمـال احلزب .. وحركات الفـساد داخل تشكيالت احلـزب والتحركات
الهـدامة ومحـاوالت تفشى الـنفاق بـ األحزاب .. وكل ما ثـبت باألدلة
الـقـاطـعـة من إخالل بـنــظـام احلـزب ومـبـادئه .. فـإنـنــا نـعـلـمـكم بـقـرار
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هــنـا وهــنـاك فى بالد الــله فــمـا زال الــذين يــعـرفــون أصل وفـصل
شاقير يعـقوب بك على قيد احلياة فقد كـان يعقوب بيك كما يدعى هو
ا قبـل اآلن بعشرين سـنة كان يخرج من نـفسه ليس من زمن بـعيد ر
قريته صيفا وعلى كفليه جلوار مرقع ويأتى حافى القدمي إلى هذه

األراضى لكى يعمل وإن كان هو نفسه يقتل الذين يعرفون ذلك.
عدوه الـلدود هو رضا بـيك ألن رضا بيك منـذ ميالده وترعره وهو
ـنطقة احملـلي وال يتـحمل ثراء يعقـوب بك أو يهضمه من أبناء هذه ا

ولذلك فإنه من ح آلخر كان يقول ويردد :
- انظروا اآلن إلى هـذا اخلنزيـر البرى جـاء من اجلبال وسـيطرد
الذين كانوا أصـحاب البـسات نحن نـعرف أصله وفـصله وكيف جاء
حـافيـا ماشـيا لكـى يعـمل بالـيوميـة فى حقـول القـطن نحـن نتذكـر تلك

والتـوقيع على القرار هـرع على دمير مراسل إحـدى صحف استانبول
ا يلى : إلى مكتب البريد وأبرق إلى صحف استانبول 

" إن نحو خمـسمائة عضو من الهـيئة اإلدارية حلزب فى مركز "ك"
ضرة ا رأوا أنه ال أمل فى إصالح احلـزب  ولم يعجـبهم تـوجهـاته ا
... فـإنهم قـد استـقالـوا بـشكل جـماعى ... وانـتـقلـوا إلى حزب الـقدرة

القومية".
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ه يعقوب بيك فما كان من يعقوب بيك إال أن قال : مسامع غر
ـا حتـدث من خـلف ظـهرى ,هـا هى الـسـاحـة وها - لـو كان رجال 
هـو مـيـدان الـرجــولـة  وهـا هى الـســيـارات إن كـان رجال فـلـنــجـعـلـهـا

تتصارع .
عندما سمع رضا بيك هذا الكالم رد قائال :

- من يــرجـع فى كالمه يـــكــون إمــرأة بـل وفــاحــشـــة لــنــجـــعــلــهــا
تـتــصـارع فــإن سـيــارتى الـكــاديالك سـتــفـرم سـيــارته الـبــويك وتـأتى

برمادها .
شــاع اخلـبـر وتـنـاولت األفـواه أن جـاقـيــر يـعـقـوب بـيك ورضـا بـيك
نطقـة إلى فريق فريق سيقيـمان مصارعـة لسياراتـهما وانقسـمت ا
يشـجع الكاديالك وآخـر يؤيـد البويك وكـان رجال كل سـيد من هذين
الـســيـدين يــتـظــاهـرون وكـأنــهم يـتــمـنــون أن تـكــسب سـيــارة سـيـدهم
ـصارعـة  ولـكن كانـوا فى داخـلـهم وفى أعمـاق نـفوسـهم يـدعون أن ا

يكسب الطرف األخر .
تنافسون والباحثون عن سبل كسب احللبة فمثال : زاد ا

- قــام رضـا بـيك بـتـرويـج إشـاعـة أنه قـد طـلب ســائـقـا مـاهـرا من
أزمير  من أجل سيارته 

ـهـارته فى وصل الـسـائـق االزمـيـرلى الـذى حــصل عـلى رخـصــته 
قــيـادة الـســيـارات لــسـنـوات طــويـلــة دون أن تـصـطــدم مـنه أو تــنـقـلب
ـرة واحدة ولم يـكن يـعيـبه إال شئ واحـد . إال وهو إذا الـسـيارة ولـو 
مـا أفرط فى تـعاطى احلشـيش وجلس أمـام دريكـسيـون السـيارة فلم

األيـام الـتى كـان يـقف فـيهـا عـلى أبـوابـنـا متـسـوال الـعـمل لـكى يـكسب
مـجـيـديه (دينـارا) واحـدة. جـاء عارى حـافى الـقـدميـ ولم يـكـتف بأنه
عـاش وتـوطن فى هـذه األراضـى بل يـحـاول اآلن أن يـتـنـافس ويـضع

نفسه فى منافسه مع الشرفاء.
-  كـان يـعـقـوب بك إذا مـا بـنى فـنـدقـا فـإن رضـا بـيك عـلى الـفـور
يقوم ببناء فندق وسينما إن رضا بيك ال يود أن يكون أقل منه فكان
يـضـيف كازيـنـو وبـار كـان إذا مـا أنـشئ األول مشـغال لـلـحـريـر يـقوم

الثانى بإنشاء ورشة للنسيج .
ركـز كـله قام عنـدمـا اشتـرى رضـا بيـك أول سيـارة كـاديالك فى ا
جاقير يـعقوب بيك بشراء سيارت كـاديالك معا وعندما قام رضا بيك
بـشـراء ســيـارة لـكل واحــد من أبـنــاءه قـام جـاقــيـر بـيك بــشـراء لـيس

ألوالده فقط بل ألصهاره أيضا سيارة لكل منهم.
ر أمـام بيت كل منـهما يـجد السـيارات وقد تراصت كان كل من 

وديالت. ختلف األلوان وا
- ذات مره اشتـرى يعقـوب بيك سيـارة بويك آخر مـوديل و كثيرا

ما كان يردد:
- إنه لـو قدم لى كل سيـاراته الكاديالك فـال أوافق على استـبدالها
بفـردة كاوتش واحدة من البـويك و لكثرة ما ردد مـثل هذا الكالم فقد

وصل إلى مسامع رضا بك فما كان من رضا بك أن قال:
- و الـله لو رأيت الـبـويك اخلاصـة به هـذه لسـحـقتـهـا و ما ابـقيت
فـيـهــا قـطــعـة فــوق قـطـعــة وأوصل رضـا بــيك بـدوره هــذا الـكالم إلى
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وكأنها مـعده لزفاف عـروس وصلت السيـارة مزدانة بأشـرطة العرس
كان اخملصص لها . ذهبة إلى ا ا

كان يعـقوب بك فى رأس السـاحة وفى النـاحية األخـرى كان رضا
صارعة . بك فى رأس الساحة من حلبة ا

ــا كــانـوا قــد أحـضــروا سـائق جــاقـيــر يـعــقـوب بــيك بـالــقـوة من و
اخلمارة لـذلك جاءت سيـارته متأخـرة وما أن أطلقت الـبويك سريـنتها

حتى هتف أنصار يعقوب بيك مرددين:
- يعـيش يعقـوب بيك يعـيش وصلت البـويك كالعـاصفة وقـد تطاير
خلـفـهـا الـدخان والـغـبـار مـرقت من بـ احلضـور الـذين انـدفـعوا إلى

اجلوانب خشية أن تسحقهم السيارة وأخذت البويك مكانها.
سافة ب السـيارات مئه و عشرين مترا و االتفاق على كانت ا
ـنتصف بالضبـط طلقة فى الهواء أنه ما أن يـطلق احلكم الواقف فى ا

من مسدسه فى هذه اللحظة سيضغط السائقان على البنزين.
كـان يـعقـوب بيـك قد زخـرف مقـدمـة سيـارته بـاحلنـاء وكـأنهـا كبش
األضحـيـة كمـا أمر بـتـعلـيق قـرنى كبش مـذهـب عـلى مقـدمـة السـيارة
كما علق عـلى خلفية السيارة لوحة " مـاشاء الله" كما علق على جانبى
فـوانـيس اإلشارة خـرزتى حـسد وحـدوة حـصان وعـلى اجلـانب اآلخر

ة. علق رأس ثوم وفردة حذاء (شبشب) طفل قد
صارعة خبرا مفاده : أرسل رضا بيك قبل أن تبدأ ا

- أنـا قـد وضـعت شـرفى ومـكـانـتى فى هـذا الـصـراع فـهل يـضع
جاقير يعقوب شرفه هو اآلخر ?

لـك نفـسه من الـنـوم وهـذا الـعيـب جاء فى مـصـلـحـة رضـا بيك يـكن 
وقد كان القائد االزميرلى كثيرا ما يتفاخر قائال :

- إننى أقود السيارة حتى وأنا نائم .
كان رضا بيك دائما ما يقول للسائق : 

- سـتضربه وتمر ستـثقبها وتمـر ستسحقهـا وتمر اجعل سيارة
عد الشرف هـذا غبارا وترابا ال تبقى على قطـعة فيها وسأعطيك ما

سألة مسألة  شرف . هل فهمت ? شرفى! تريد إن ا
قال السائق األزميرلى : 

ـسـألـة ــسـألـة مـوت مــحـقق ولـكـن ا - ولـكن عــلى أطـراف هـذه ا
مــسـألـة شـرف وشـرفك أنـت فـبـإذن الـله لن أبـقـى عـلى قـطـعـة واحـدة

فيها.
أما جاقير يـعقوب بيك فقد وجد سائقـا من أبناء منطقته وقد سبق
أن لطـمه رضا بـيك ذات يوم عـلى صدغه ولـهذا فإن الـسائق مـشحون

باحلقد عليه وكان السائق نفسه يقول ليعقوب بيك : 
- يـعـقـوب بـيك اتـرك هــذا األمـر لى فـبـإذن الـله سـأجـعل سـيـارته

تتطاير كالدخان .
ــيــدان وكـــانت حـــلــبــة ــوعـــد احملــدد يــوم األحـــد اكــتـظ  ا وفـى ا
ـــصــارعـــة قـــد أحــيـــطت من قـــبل بـــاحلــديـــد واألسالك ومــا أن رأى ا
اجملتمعـون الكاديالك اخلاصـة برضا بـيك حتى تعالى الـتصفيق وسط

األصوات  التى تردد ماشاء الله ماشاء الله.
كانت الكاديالك قد زينت بالزهور وأشرطة احلرير اخملتلفة األلوان
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وفى صدمة واحدة ارتفع صوت موتور كالً من السيارت . 
  انـطــلـقت صــرخـات من اجلـمــوع احملـتــشـدة والـبــعض قـد وضع
رأسه بـ يديه كـان الكل يـظن أن شـيئـا ما سيـحدث إذا مـا انطـلقت
السيارتان بـآخر سرعتهما وإذا ما اصطدمـا ببعضهما البعض ولكن
ال البويك وال الكاديالك كانت قد هربت من العراك ,بل كلتا السيارت
قد تـداخـلـتا فـى بعـضـهـما الـبـعض وقـد تـطايـرت أشالئـهـما وتـبـعـثرت
ـوتورين عـلى جـانبى الـساحـة فمـا كان من جـاقيـر يعـقوب إال أجزاء ا

أن قال: 
- واحسرتاه على شرفى ! 

ولكن هاهو شرفه أيضا قد ... 
ركب كل منهـما سيارته وانطلقا فـى اجتاه متضادين لم يحدث
واتير التى أى شئ للسائق وتفرق احلضور الذين كانوا يشاهدون ا

مازالت تندفع منها النيران بسبب البنزين رويدا رويدا .
كان سائقا السيدين العدوين اللدودين يبتسمان لبعضهما البعض

وقال السائق القادم من ازمير إلى األخر :
- هـكـذا انـتـهى األمـر يــا صـديـقى ... انـتـهى األمـر دون أن تـنـزل

قطرة دم واحدة من أى منا .
فرد عليه اآلخر قائال :

ـاتور الـبـويك اجلـديـد إلى اسـتـانـبول أمس - وأنـا أيـضـا بـعـثت 
فرد األزميرلى قائال :

- وأنـا أيـضــا ثم أطـلـق ضـحـكــة مـدويــة وهـو يــشـيـر إلـى الـقـطع

نـظـر جاقـيـر يـعقـوب بـيك إلى سـيارتـه البـويك ثم الـتـفت إلى عدوه
الـلدود رضا بيـك الذى يواجهه عـلى الطرف االخر من الـساحة ثم قال
ـيدان شـرفى ! .. وعلى الـذى تسـحق سيارته :- ها هـو شرفى فى ا

وتتفتت أال يبقى فى هذه البالد. 
وهـا هــمــا الـثــريــان الـلــذان يـتــنــازعـان وال يــتـقــاســمـان األراضى
الـشاسـعة قد وضـعا شرفـيهـما مع السـيارات الـتى ستتـصارع. وكان
ـا يـزيـد فى ثـقـة جـاقـيـر يـعـقـوب بـيك أن الـشـيخ اجملـدور. قـد صـنع
حجـابا لـلـبويك والـكل يـعلم أن من يـعلق هـذا احلـجاب حـتى ولو دخل
احلرب فـإن الـرصاص أو الـبـارود ال تؤثـر فى جـسده لـيس الـبويك بل

انية ال تؤثر فيها. وحتى الدبابة اال
قـام يعـقوب قدرى لـلمـرة األخيرة بـالنـظر إلى سيـارته البـويك فلمح
احلجـاب الذى أعده الشيخ اجملـدور فى مكانه كان جاقـير يعقوب من
الواضح أنه يظن أن اجلميع بلهاء  فإذا كان الشيخ اجملدور يعلم أن
جـاقيـر يـعـقـوب يـنحـدر من ساللـة شـيخ فـإن رضـا بـيك أحـد أشراف

كن أن ال يعرفه ? هذه البالد يعرف أيضا من هو الشيخ اجملدور أ
فـداخل رديـاتـير الـكـاديالك كـان هنـاك حـجـاب آخر قـد اسـتـقر فى

مكانه.
ـسـدس الـذى سـيُــعـطى إشـارة الـبـدء وأعـلن أن كال رفـع احلـكم ا
الـسـائـقـ مـسـتـعدان انـطـلـقت الـرصـاصـة وسـمع عـلى كال اجلـانـب
ضـوضـاء وانـتـهى األمـر كـله فى ظــرف دقـيـقـة واحـدة فـقـد انـطـلـقت
الـسـيارتـان وكـأنهـما ديـكـا مصـارعـة وقفـزت كل منـهـما فـوق األخرى
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دينـة العمالقة التى قال: إنـنى استغرب بقـاءك دون عمل فى هذه ا
يعيش فيها أكثر من أربعة مالي نسمة.

اليـ األربــعـة الـتى ذكـرت.. طـيب قـلت: تـقـصــد إنـنى واحـد من ا
ماذا أفعل ? أننى أبحث عن عمل بشكل متواصل وال أجده !..

. - بالبحث وحده ال يجد اإلنسان عمالً
- وكيف يجده إذن ?.

- ستخلق العمل لنفسك.
- (عـال... عـال) إذا كانـت الدولـة نـفـسـها ال تـخـلق الـعـمل - كيف

إلنسان مثلى أن يخلقه.
ـسـيـطـرين عـلى زمام - لقـد خـلـقـوا الـعـمل ألنـفـسهـم فأصـبـحـوا ا

األمور.

تـناثـرة عـلى األرض وهو يـقول انـظر إلـى شرف الـرجال لـقد تـمزق ا
قطعا قطعا .

لف االزميرلى ورقت من السيجارة ثم أخذ نفسا عميقا وقدم إلى
رفيقه الذى سحب نفسا طويال هو اآلخر وقال :

ـتناثرة على - لقد ضيـعنا ٢٠ ألف وذلك عنـدما كان يدفع بـقدمه القطع ا
أالرض وجـد احلــجـاب الــذى أعـده الــشـيخ اجملــدور فـمــا كـان من الــسـائق
عـد لـلـسيـارة الـكـاديالك  كان االزمـيـرلى إال أن أخـرج هو اآلخـر احلـجـاب ا
احلجاب مـثبت على قـطعة من الـقماش على شـكل مثلث ,مزق القـماش فخرج
من داخـله قـطـعـة قـمـاش آخـرى مـدهـونه بـشـمع الـعـسل ومـا أن فـتح قـطـعـة
القُمـاش حتى ظهرت قـصاصة مـنزوعة من ورق اجلرائـد  نظر إليـها السائق

االزميرلى وقال :- آه يا عد الشرف ورقة من جريدة ويقول لهم حجابا.
كتوب فى قصاصة اجلرائد : وبدأ يقرأ ا

سـحـوب فى مـقـابل الذهب " مـجـمـوع ديـون الدولـة ٩٨٢ مـلـيـون الديـن ا
ـيــزان الـتـجـارى ٣٢٢ ـرهـون ٣٥٦ مـلــيـون فى مـقـابـل ١١٣ طن وعـجـز ا ا
ملـيـون واستـيـراد بـاعتـمـادات أجنـبـيـة ٨٠٠ ملـيـون اتفـاقـيـات على تـسـهيالت

إئتمانية ٧٣٣ مليون - الدين اخلارجى ٣ مليار وخمس مليون تقريبا".
أما قصاصة اجلرائد التى خرجت من حجاب سائق أدنه فقد كان مكتوب

بها :
"لقد وصـلت أزمة حـافالت البلـدية إلى مـنتهـاها ولعـدم وجود عـملة صـعبة

فإن البلدية ال تستطيع شراء أى أتوبيس".
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والـفـقــيـر الـرجــال والـنـســاء كـلـهم يــتـحـدثــون عن االشـتـراكــيـة لـقـد
أصبـحت االشـتراكـيـة و(الـتويـست) مـوضة عـنـدنا أيـضـاً قبل خـمـسة
عـشر عاماً أخـذت نصيبى من هـذه االشتراكيـة . فى أحد األيام كنت
مـاراً فى الــشـارع الـذى أمــرّ به كل يــوم رأيت مـجـمــوعـة من الــبـشـر
ـشافى احلـكـومـيـة إنهـم يشـبـهـون األموات مـتمـددين أمـام بـاب أحـد ا
ـفـاجئ مـن أحـد األوبـئة ـوت ا أكـثـر من األحـيـاء كـأنـهم يـنـتـظـرون ا
رقّع ـتمـددين وقـد افتـرش حلافه الـوسخ ا اقـتربـت من أحد الـرجال ا

عيناه غائرتان ووجهه أصفر كالقيح سألته:
- ماذا تنتظرون هنا ?.

ولكى أسمع جوابه قرفـصت قرب الرجل وفهمت منه أنهم مرضى
شـفى أو أى مكـان آخر يـذهبون إلـيه فهم ولـعدم وجـود مكـان داخل ا

ينامون فى العراء.
ذهـبت إلـى أحد األفـران الـقـريـبـة واشـتـريت عـشـر خـبـزات وبعض
الـعـنب والــبـنـدورة ووزعــتـهـا عــلـيـهم ووضــعت فى يـد كل مـنــهم لـيـرة
وقف تركـتهم واأللم يحز فى نفـسى ركبت احلافلة وعـندما نزلت فى ا

األخير متابعاً طريقى وإذا بأحدهم يدق على كتفى األيسر.
- تعال معى لبعض الوقت.

اذا هل هناك شئ.  -
- هيا تعال يا ....

ال أريـد أن أطـيل احلديث عـلـيـكم - كان الـرجل / من اخملـابرات/
ال لهؤالء الناس ?. اذا وزعت ا أخذنى إلى طاحونة وهناك سألنى: 

- أنا ال أستطيع أن أصبح حكومة ....
صـديق قـد اســمه صـبـاح الـدين... الـتـقـيت به وسط الـزحـام فى
سـاحـة (أمـ أدنـو) تـأبط ذراعى وأخــذنى إلى مـقـهى مـكـشـوف أمـام

اجلامع اجلديد ونحن نشرب القهوة سألته: وأنت ماذا تفعل ?
قال: الـعمل الـذى أقوم به ال يـعرفه أحـد. أجد عـمالً لنـفسى حسب

مزاجى وهواى.
- ولـكن يـا صديـقى هـذا الـعمل بـحـاجـة إلى رأسمـال كـبيـر... لـقد
ال. ولّى الزمان الذى يعمل فيه اإلنسان كثيراً ويدرّ عليه بالقليل من ا
- إذا شـغّـلت عـقـلـك جـيـداً فـإنك تـبـدأ بـأقل من عـشـر لـيـرات... لم
أتعـطل فى حـياتى إال عـام فـقط لقـد عـانيت الـكثـير وأخـذت دروساً
كـثـيـرة من يومـهـا ال أذكـر أنـنى بـقـيت يومـاً واحـداً بال عـمل. سـكـتـنا
دقــيـقــة وكــاإلنــســان الـذى يــقع مـن الـســقف ســألــنى: كــيف عالقــتك

باإلشتراكية.
- ما اإلشتراكية التى تقصد يا .... أليس لك عمل آخر.

- قلت ذلك والعرق يتصبب منى.

- يعنى هل تعرف االشتراكية ?.
ـصـيبـة) أنا ال - اسـكت بحق الـله... إن سـمعـنـا أحدهم (نـبـتلى 

زاح. أفهم مثل هذا ا
- نعم.. نعم لـقد فهمت من الطبـيعى جداً أن تبقى دون عمل وأنت
تفكـر بهذا الـشكل يا صديـقى هل تعلم أن احلـديث الوحيـد فى تركيا
قـاهى والبـيوت والـصاالت والـغنى اآلن هـو حديث االشـتـراكيـة فى ا
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كـرش أيضاً. قـال صباح الـدين: قامته الـطويلـة منذ الـقدم. لكن كـتفيه
أصبحا أكثر عرضاً وكبر كرشه مع مرور األيام.

نــظـرت إلى وجـهــيـهـمــا بـدقـة. هل يــسـخـران مــنى ?! لم أجـد أثـراً
لـلـسـخـريـة ظاهـراً عـلـيـهـما. قـلتُ. هل تـقـوالن لى مـا نـوع الـعـمل الذى

سأقوم به ?.
قال صباح الدين: إنه سهل جداً. ستأتى معنا - ليس إال... جرب

رات إذا أعجبك العمل بإمكانك أن تستمر. بعض ا
- ما عالقة الطول والعرض بعملكم هذا ?.

- له عالقة كـبيرة... أنـا شخـصيـاً قصـير الـقامـة وزميلـى ضعيف
ـكـان الــذى سـنـذهب إلـيه يــحـتـاج إلى قـامـة طــويـلـة وهـيـئـة الـبــنـيـة وا
عريضة وشخصية جميلة. فنحن ال نعطى ثقتنا بسهولة لآلخرين ولكن
أنت ما شاء الله بهذا الطـول والعرض والهيئة ال يشك بك أكثر الناس

ظناً فمنذ وقت طويلٍ ونحن نبحث عن شبيه لك.
- كــنت مـفـلــسـاً لـدرجـة أنــنى لم أفـكـر فـى نـوع الـعـمـل غـيـر أنـنى

سألت:
- كم سيكون راتبى الشهرى.

- لـيس راتـبـاً شـهـريـاً ففـى األيام الـتى نـعـمل فـيـهـا نـتـقـاسم آالفاً
عدة فهمت أنه عمل جتارى.. 

بعد ذلك سألنى الرجل القادم:
- هل لديك معلومات عن االشتراكية ?.

- بـحق الــله اتــركـوا هــذه االشــتـراكــيــة. إنـنى أخــاف من ذكــرهـا

- ألنهم جياع أشفقت عليهم وأعطيتهم !.
- هل أنت حـكومة. يا ..... حـتى تشفق عـليهم ?! ثم من أين أتيت

ال الذى وزعته. با
   إن الـعـمـل الـذى قـمتُ به ال يــفـعـله إال اجملــنـون أو االشـتـراكى
ا أننى لـست مجـنوناً.. أعطـيت ماالً دون مقـابل ها .. ها يـعنى أنا و
اشـتـراكى.. وضـعـونى فى الـدوالب حـتى أشـبـعـونى ضـربـاً أقـول لهم
... لست... لـست. يقولـون أثبت العـكس وكيف سأثبت لست اشتـراكياً

لهم ?.
(    ولـكى أثـبت لـهم ذلك طـلـبـوا مـنى كـفيـلـ (شـخـصـ مـوثـوق
ـهم بعـد عـشـرة أيـام من تـوقيـفى تـوصـلت إلى وسـيـلـة أثبـت لهم من ا
... ومنـذ ذلك الـيـوم عـندمـا أسـمع كـلـمة خاللـهـا أنـنى لست اشـتـراكـيـاً

كان بسرعة. اشتراكى فى أى مكان أهرب من ا
قال زميلى: هل تعمل معنا ?.

- وما هو العمل ?.
ــال... لى ــهـم أن تــعــمـل... أن حتــصل عـــلى ا ــاذا تـــســأل ا - و
صــديق أعـمل مــعه فـأنــا وصـديـقى ال نــقـدر عـلـى ذلك الـعـمل لــوحـدنـا
وشريكى سيـأتى بعد قليل ثم جاء الرجـل الذى أسماه شريكه. عرّفنى

 : إليه قائالً
- صديقنا هذا سيعمل معنا - إن كنت تراه مناسباً -.

غـربـلـنى الرجل بـنـظـراته من األعـلى إلى األسفـل ومن األسفل إلى
األعـلى ومرات عـدة حيث قـال: منـاسب إلى حد مـا هيـئته مـعقـولة وله
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أوضح صـبـاح الـدين أن أحـدهم موجـود فى أوروبـا واآلخـر فى أنـقرة
بـقـيت أربـعة أسـمـاء... تـوصل االثـنان إلى قـرار لـلـذهـاب إلى أحدهم
قـهى وتوجـهنا إلى مـكتب البـريد اتصل الـرجل بأحدهم خرجـنا من ا
وكان يتكـلم باحترام بـالغ حيث طلب منه مـوعداً ألمر مهـم جداً واتفقا
عـلى الـلـقـاء بـعـد يـومـ ثم طـلب رقم رجـل أعـمـال آخـر واسـتـطاع أن
يـتـحـدث مع سـكـرتـيـره سـجل الـسـكـرتـيـر اسـمه عـلى أن يـتـحـدث مع
مـعـلـمه فـيـمـا بـعـد والـرجل الـثـالث الـذى اتـصل به أعـطـاه مـوعـداً بـعد
ـكتب واسـعاً جـداً كأنه ـوعد كـنا فى مـكتـبه كان ا ساعـة وفى نفس ا

خان كبير.
ـا يـجب عـلـى أن أفعـلـه بـأن أبدو    كـان الـرجالن قـد أوصـيـانى 
أمام الرجل شخصية قوية وأحتدث معه بثقة ودون خوف. إذ يجب أن
أجـلس عـلى (الـكـنـبة) بـالـطـول والـعـرض وأضع رجالً فـوق رجل وأهز
ـا سـيـجرى فى ـيـناً وشـمـاالً. كـنت قـلقـاً  قدمـى بوجه رجل األعـمـال 

الداخل من مناقشات.
.    البد أنه يدبر مقلباً ما لكننى لم أكن أعرف دورى تماماً

   استقبلـنا السكرتـير وأخبر رجل األعمـال بقدومنا دخـلنا مكتبه
ثـمّـة رجالن على وشـك اخلروج صـافـحنـا الـرجل ودعـانا لـلـجـلوس ثم
توجه نحو الرجـل الواقفـ وقال لهما: طـبعاً طبعـاً سندعمكم فى كل
اجملــاالت ألنـكـم حتـبــون وطــنــكم بــقــلــوبـكـم وإمـكــانــيــاتــكم ضــد هـذه

يكروبات التى تقود الوطن إلى الهالك. ا
   قدم الشخصان شكرهما لرجل األعمال وهما يتراجعان ثم خرجا.

رء من شئ. وأعتقد أنه ليس عيباً أن يخاف ا
- آ آ آ ... إنه عظيم جداً لقد أصبنا الهدف.

- أتمنى أال يكون عملكم هذا يغضب احلكومة فى شئ.
ال - اذا نغضب احلـكومة. يا عزيز كى تربح ا - ال ... ال أبداً و

فى بلدنا - يجب أن تنظر إلى أنف احلكومة تماماً وتمشى.
- أرجو أن توضحا لى نوع العمل الذى تعمالن به.

قال الرجل الذى ال أعرف اسمه: إن األغـنياء جميعهم يخافون من
االشتراكية.

قال له: وهل لهذا األمر غنى أو فقير يخافون من االشتراكية.
- صحيح من أجل هـذا نقـوم بالعـمل... إنهم يرتـعدون من اخلوف
عـروف أنـها والهـلع تـمـاماً كـمـا تخـاف احلـيـوأنات من الـزلـزال فـمن ا
حتس بالـزلزال قبل وقوعه بوقت قصـير ولهذا تراها تـضطرب وتختلط
مع بعـضها اخلـيول تصـهل واحلميـر تنهق والـكالب تنبح وأغـنياؤنا

يتحسسون من هذه الكلمة.
   قال صـباح الدين: إن مـصيـبة االشتـراكية كـالزلزال والـطوفان
إنهـا آفة والـله يحـفظـنا مـنهـا طبـعاً إنـها لـيست آفـة طبـيعـية إنـها آفة

اجتماعية. 
   أخـــرج الــرجـل من جــيـــبه دفــتـــراً صــغـــيــراً وراح يــقـــرأ بــعض
األسـمـاء... انـتقـى أسمـاء سـتـة أشـخاص... كـلـهم من رجـال األعـمال

: شهورين ثم قال متسائالً ا
- إلى أى منهم سنذهب هذا اليوم ?
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- ويحلّون وحدتنا الوطنية (اجلملة التى تظل دون إتمام يكملها اآلخر).
- إن نيتهم.

. - ضرب الشعب وجعله فى طرف متناقض
- ونيـتهم بعد ذلك الـوصول إلى مآربهم. وإذا لم جنـد االحتياطات
والـتـدابـير الالزمـة فـإن نـهايـتـنا سـتـكون وخـيـمـة مع األسف يجب أن
نعـترف بـهذه احلـقيـقة. عـند هـذه الكـلمـة وقف زميـلنـا الثـانى بعـصبـية
قائالً: نعم نحن مجبرون على االعتراف ألن رجال أعمالنا وأصحابنا
ذوى رؤوس األمـوال الـكـبـيـرة فى غـفـلـة من أمـرهـم.. كـمـا تـعـلـمـون يا

سيدى احملترم.
- هــؤالء االشــتــراكــيـــون يــنــالــون الــدعـم من أعــداء هــذا الــوطن
ولتكـونوا على ثـقة يا سـيدى احملتـرم... إن مقدار الـدعم الذى وصلهم
من اخلارج ملـيونـان وثالثمـائة واثنـان وأربعـون ألفـاً وسبعـمئـة واثنان

وتسعون دوالراً مقابل ذلك.
- مـاذا نـفـعل نـحن ? أبـداً نحـن نقـف فى وجـوههم بـحـبـنـا الـكـبـير
ـاذا ? ألنـنـا نــدافع عن مـبـدأ ألن ــانـنـا دون خــوف  لـوطــنـنـا وقـوة إ

الدفاع عن مبدأ مهمتنا نحن ولكن.
- يا سيـدى يا من حتب اخلير إن أغنيـاءنا يجب أن يشاركوا فى

هذا الصراع.
- يجب أالّ يتركونا لوحدنا.

- بدأ رجل األعمال باحلديث وبدأ مشهد آخر.
- دون أدنى شك أنـتـما مـحـقان كـثـيـراً يجب أن نـدعـمـكم وهذه

كتب جـلس رجل األعمال خلف مـكتبه وأسنـد مرفقيه عـلى زجاج ا
ويبدو أنه وجدنى الئقاً فتوجه بحديث إلى.

- تفضلوا يا سيدى...
نظـرت فى وجه صـباح الـدين فـإذا هو يـلـحس شفـتـيه... قال رجل

األعمال: إنى أسمعك يا سيدى.
ال أعـرف عــمّــا سـأحتــدث ومــاذا سـأقــول وفى نــفس الــوقت الـذى
جـمعت فـيه بـعضى ألبـدأ الـكالم وإذا بـصبـاح الـدين يقف عـلى قـدميه
ثل قد وناجح يقدم ماداً يده الـيمنى إلى األمام بدأ احلديث كـأنه 

. عرضاً مسرحياً
- سيدى احملترم.

- أفندم...
- سيدى احملترم.

- افندم.
- سيـدى احملتـرم... كمـا ترون مـصيـبـة كبـيرة عـلى وشك أن تلف

بلدنا يوماً بعد يوم.. إنها أمور خطيرة تأتينا من اخلارج.
: تقود البلد إلى هاوية فإنْ    أكمل الرجل كالم صباح الدين قائالً
لم نأخذ االحتـياطات والتـدابير الالزمة... أكـمل صباح الدين: نـهايتنا
سـتكون وخـيمـة إذا لم نتـداركها قـبل فوات األوان وكل مـا سنـفعله لن
ال والـثروة يـزدادون يـوماً بـعد يـوم بـهجـومهم يـعـود بفـائدة. فـأعـداء ا
برر على القطاع اخلاص وبرصدهم لألموال اخلاصة يزرعون احلقد ا

والكراهية ضد األغنياء وهكذا يضخمون اإلحساس بالعداوة.
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جـلس رجل األعــمـال خــلف مـكـتــبه وضـغط زراً وقــال لـلــرجل الـقـادم
أحضر لنا القهوة.

   جـلس صديـقى أما رجل األعـمال فكـان يتـكلم بـجدّيـة وهو يدق
بأصابعه على زجاج الطاولة.

- ما هى طبيعة الصراع التى تفكرون القيام به.
- سنحاورهم عن طريق الفكر.

مـلـلت من هذه اجلـلـسـة اخلرسـاء فـمن الـضرورى أن أتـكـلم قـليالً
قـلت: إن االشـتـراكيـ يـقومـون بـدعايـات واسـعـة ومن أصول الـدعـاية
أنـهم يطـرقون كل األبواب ويـفعـلون كل شئ يـجب أن نقـوم بالـدعاية

عاكسة. ا
قـال صـبـاح الـدين: سـنـصـدر مـجـلـة تـدافع عن مـبـدأ الـرأسـمـالـيـة
: إن االشــتــراكـيــ بــهـجــومــهم عـلـى رجـال أعــمــالـنــا األعـزاء وأردفتُ
يـسقطونـهم فى عيون الشعب يـقضون على كل شئ عـزيز لنا فى هذا
الوطن هزّ زميلنا الضعيف رأسه كأنه يقول لى: أحسنت حيث قال: 

تلكاتنا الوطنية الغالية. - إنهم أعداء التاريخ يخربون فى 
- قلت: وأخالقنا.. نعم إنهم يتلفون أخالقنا الوطنية يا سيدى قال
رجلٍ األعمـال: السادة الذين كانوا هـنا حضروا للغايـة نفسها يريدون

. دعماً مادياً إلصدار مجلة وواجب علينا دعمهم... طبعاً
   قـال صبـاح الدين: إن إصـدار مجـلة فى هـذه األيام لـيس سهالً
يا سيدى ونـحن الثالثة وضعـنا نفسـنا وأموالنا لـهذه القضـية قضية

الوطن يا سيدى.

.. مهمتنا وإالّ
- فإن البلد ستكون عرضة للخراب... أعداء النظام هؤالء.

ــركب لــلـغــرق بــالـدعم الــذى يـنــالــونه من اخلـارج - لــقـد دفــعـوا ا
وأصـبح لـهم جـرائـد ومـجالت يـصـدرونهـا هل قـرأ مـا كـتـبـته إحدى
مـجالتهم فى عـددها األخيـر يا سـيدى "وداعـاً للسـرقات بـعد اآلن فلن

يستطيع أحد أن يأكل حق هذا الشعب الفقير".
كتبت هذا... ماذا تعنى بذلك ? بوضوح.

ـشـهـورين إنهم يـكـتـبون ودون - إنـهم يـقـصـدون رجال أعـمـالـنا ا
خجل عنهم عن هؤالء الذين يفتحون مجاالت عمل جديدة ويساعدون

على تقدم البلد.
   يـكـتـبـون عنـهم دون خـوف أو وجل "الـنـصـابون الـذين يـعـيـشون

على أكتاف الشعب".
   طبعاً هذا الكالم واضح وإلى مَنْ موجّه.

- نعم واضح... موجه لنا.
   يـجب أن نـقـاتـلـهم الـفـكر بـالـفـكـر يـا سـيـدى ولـكن هم يـأخذون

الي ونحن ... ا
   ماذا سنعمل كى نصدر مجلة ?.

...    لتعتمدوا أوالً
   أمــا أنـا تـركت نـفــسى بـالـطـول والــعـرض عـلى الـكــنـبـة واضـعـاً
قـابلـة للـمكـتب... أخذت سـيجارة ساقى عـلى األخرى محـركاً قـدمى ا

وجودة على الطاولة. من العلبة ا
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قــال صـبــاح الـدين لــلــرجل الـضــعـيـف: لـنــلـعب دوريـن من الـنــرد قـبل
الـذهاب إلى (بـاى أغلو) وبـدأنا بـلعب الـنرد وعـندها فـقط عرفت اسم

شريكنا الثالث الرجل الضعيف نيازى.
   قال نيازى: إلى أين سنذهب الليلة ?.

   أجاب صباح الدين: هنـاك عرض رائع لثالثة شبّان فى (كرفان
سرايا) كـان بودّى أن أحـركهم إال أن نيـازى قذف الـنرد قائالً: (أنت

أيها العضم يا قليل التربية... أيكى بير ...
ـــال قــلـت: إن الــوطـن يــئـن حتت اخلـــطــر    ألنـــنى ذقـت حالوة ا

فجلوسنا ليس صحيحاً يا رفاق.
   قـال صــبـاح الـدين: لــقـد عـمـلــنـا مـا فـيـه الـكـفـايــة هـذا الـيـوم -

ألنفسنا علينا حق - بعد يوم لنا موعد آخر.
ــوجــود فـى جــيب ســتــرتـى من اخلــارج كــنت ال ــال ا ـــست ا    
أصـدق ذلـك حـلم جـمـيل جــداً كـنت مـدهـوشـاً كــيف يـحـدث أن يـربح

بلغ الوفير بعمل صغير كهذا. اإلنسان هذا ا
رح والـلهو رح فى أمـاكن ا    فى تلك الـليلـة بقـينـا معاً نـلهـو و
غـيـر أنى لم أدفع قـرشـاً واحداً من جـيـبى افـتـرقـنـا - على أمل - أن
قهى. لم أعد أذكـر كيف وصلت إلى البيت نلـتقى بعد يومـ فى ذلك ا
ـقـهى الـكائن بـسـبب السـكـر الـشديـد بـعـد يومـ ذهـبت مـبـكراً إلى ا
خـلف اجلــامع اجلـديـد زمالئى لم يـحـضــروا بـعـد بـعـد نـصف سـاعـة

حضر صباح الدين.
   قلت له إن عقلى ال يستوعب هذا العمل.

قال رجل األعمـال: أنا أفهـم... يجب أن يزداد عـدد الذين يقـفون أمام
هذا اخلطر لـيظهروا للشعب الطـريق الصحيح الشعب... الشعب....

الشعب فوق كل األمور واالعتبارات.
- إلصدار مجلة... ال يفى أقل من خمس ألف ليرة.

   نـحن بأمَسّ احلـاجة إلـى عون رجـال أعمـالنـا الكـرماء ألنه إذا
ساعـدات الصغيـرة اآلن فلن تفيـدنا غداً بأى شئ لم تعطَ لنا هـذه ا

قلت: يجب أن تستيقظ من هذه الغيبوبة.
   قــال زمـيــلـنــا الـضــعـيـف: لـيُــخـلّــدْ كل مـحب لــهـذا الــوطن أحـد

أغنيائنا تكرّم علينا بخمسة آالف ليرة.
   رجل األعـمـال: أنـا أسـاعدكـم مسـاعـدة صـغـيـرة احلـال ثم أمر

مدير حساباته - هاتفياً - بإعطائنا ستة آالف ليرة.
كتب رجل بعصبية    عندما قمنا لنشكر الرجل وننصرف دخل ا

ن تُقرع هذه األجراس يا سيدى ?. شديدة: 
   قال رجل األعمال مستغرباً: أية أجراس ?.

   صــــرخ الــــرجل أجــــراس الــــهالك... أجــــراس الــــهـالك... هـــذه
األجراس تقرع من أجلكم يا سيدى ومع األسف ال أحد يسمع.

ـاذا ? ألن الـذين    لـقـد زاد االشـتـراكـي أعـمـالـهم وحتـركـاتـهم 
يحبون الوطن فى غفلة من أمرهم.

   أوصـلــنـا رجل األعــمـال إلى الـبــاب مـودّعـاً ثـم عـاد إلى الـرجل
قـهى ـكـتب أمـا نـحن ركـبـنـا الـتـاكـسى وعـدنا إلـى ا الـذى تـركه فى ا

كشوف فى حى اجلامع اجلديد وهنا تقاسمنا األموال. ا
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كـتـف الـغـيـر... مــاذا يـقـولـون أيــضـاً يـا ســيـدى ?... يـقـولــون الـعـدالـة
االجتماعية... إنهم يزدادون يوماً بعد يوم.

- متى سنصدر تلك اجمللة ?.
- أية مجلة ?.

ال من أجل ذلك. - ألمْ نأخذ ا
عنـدها ضحك صـباح الـدين وقال: أمجـنون أنت ? لـيس هناك شئ

من هذا القبيل.
- وإذا ادعى أولئك الذى يدعون لنا - إنه نصب واحتيال ?.

- ال يـا روحى - ال أحــد يـريـد أن يـدّعى - يــعـرفـون كل شئ ومع
ذلـك فـهم يـدفـعـون... ال أحـد يـعـلم مــاذا سـيـحـصل... ومـاذا يـعـنى لـو
دفـعوا ألـوفـاً فى كل شـهـر لـهذه الـغـايـة ألم تـقل أنهم أذكـيـاء طـبـيعى

جداً أن يكونوا أذكياء.
   جـاء نيـازى وركـبـنـا الـتـاكـسى وذهـبـنـا إلى رجل األعـمـال الذى

صرف الذى دخلناه. لك نصف أسهم ا
راسيم طويلة وصعبة استطعنا الوصول إلى رجل األعمال.    
   أخــرج نـيـازى من مـحـفـظــته عـدداً من اجلـرائـد واجملالت وقـرأ

قاطع منها وأعطاه البقية. لرجل األعمال بعض ا
   قــال رجل األعــمــال: أنــا أيــضــاً أتـابـع هــذه اجلـرائــد واجملالت

وأشكر لكم اهتمامكم ومالحظاتكم الدقيقة.
- ولكن يا سيـدى خطر االشتـراكية بدأ يـطرق أبوابنـا - ولتكونوا

على بيّنة - إننا مقصرون جداً فى مقاومتها.

- أى عمل تقصد ?.
ا أصبحوا أغنياء هكذا. قلت: إن هؤالء الرجال أذكياء جداً وإالّ 

. - طبيعى جداً
. - إذن كيف أعطانا الرجل هذه اآلالف الستة قبل أن نقول شيئاً
جـرد أن تذكر كـلمة االشـتراكيـة أمامهم  ... - إنهم خـائفون جـداً
يـصابون بـالهلع وكـل من يقول لـهم سأقاوم االشـتراكـية يرشّـون عليه
ــال رشـاً ولــســنــا وحــدنــا فى هــذا الــعــمل هــنــاك أكــثــر من عــشـر ا
مجموعات تعمل وتعيش عـلى طريقتنا هذه لكن مجموعتنا هى األقدم
فـى هـذا اجملـال. نحـن أوجـدنـاها مـع شـريكـنـا نـيـازى. إنه شـاب ذكى
جداً ومـثقف كـبيـر يتـقن كافـة العـلوم لـقد جـمع من األغنـياء أكـثر من
ثالث ألف لـيرة وذهب إلـى أوروبا لـيقـوم بأبـحاث نـظريـة وعلـميـة وقد

عاد منذ فترة قصيرة.
- وما هى هذه األبحاث ?.

- ذهب يـفتش ويـبحث عن جـذور االشتـراكيـة كيف جـاءت ? كيف
انتشرت ? حيث ألقى عدة محاضرات عنها بعد عودته.

وهـو اآلن يـقوم بـتـأليف كـتـاب سيـنـشره قـريـباً إال أنه لم يـسـتطع
ال الالزم لـذلك ولـهـذا الـسبـب أغنـيـاؤنـا خائـفـون من انـتـشار جمـع ا

االشتراكية.
- مِن ماذا.

- كـــيف من مــاذا ?... هــؤالء االشــتـــراكــيــون يــقــولــون: ال مــكــان
: ال حيـاة ألحـد على لالسـتغـالل ال مكـان لالسـتعـمـار ويقـولـون أيضـاً
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جمعية مناهضة لالشتراكية.
- ولكـن يا سـيـدى.. ومع األسف اجلـديد ال أحـد يـقـدم لنـا الـعون
إن رجال أعمالـنا ال يريدون مشاهدة اخلـطر احملدق أمام عيونهم بأى

شكل من األشكال.
ناقـشات احلـارة الطويـلة أخـذنا ثالثـة آالف ليرة    بـعد كل هـذه ا

كتب تمتم نيازى: فقط أثناء خروجنا من ا
- يا مخلوق يا حقيـر أنت يا ... بهذه احلالة سيقطع االشتراكيون
اضى كـانوا يعطون أكثر أما اآلن أنفاسكم تـكلم صباح الدين: فى ا

فقد كثر الطالبون للمال.
- يا أخى يعنى ماذا سيفعلون ?..

اشـتغلـنا مـا يقارب الـشهـر هكذا... كـما أوضـحت لكم كل يوم أو
يوم كنّا نذهب إلى أحد رجال األعمال ونقول: إما سنصدر مجلة أو
سننشئ جـمعية أو سنفتح مركـزاً ونأخذ بضعة آالف من الليرات. فى
أحد األيام ذهـبنا إلى أحد األغـنياء الكـبار لنطـلب ماالً بحجـة مقاومة

االشتراكية.
تـكـلم الثـرى: اجلمـيع يـأتون ويـقولـون سـنقـاوم الفـكـر بالـفكـر - ما
هذا الـفكـر الـذى يتـكلـمون عـنه ? لـقد أصـبحـوا كالـثـيران الـهائـمة أين
الـفـكـر منـهم ? إذ كـانـوا ال يـقرّون بـالـدين والـله والـعـقيـدة فـمـا مـعنى

مجابهتهم الفكرية هذه ? أعداء احلرية هؤالء.
قلت: أنت محقّ يا سيدى أنا معكم فى هذا الرأى أيضاً ما معنى
مجـابـهـتهم بـالـفكـر هـؤالء الـذين يتـربـصون عـلى ثـروات الـوطن إنهم

وبسرعة أردفتُ: يجب قطع رأس األفعى وهى صغيرة.
   قال رجل األعمال: ونحن أيضاً لم جنلس دون عمل.. إننا نعمل

وضوع. بجد ولنا منشورات حول هذا ا
   قـال نــيـازى: نــعـرف ذلك يــا سـيــدى... لـكن هــذا ال يـكــفى فـهم
يـتغلغلـون داخل الشعب ويحركـونه وننتظر الـدولة لتقوم بكل شئ. إن
قـوات األمن ال تسـتطيـع السيـطرة عـليهم - ألن عـملـهم فى غايـة الدقة

والنظام.
   قـال رجل األعمـال: هل تـطـلبـون دعـماً جملـلـتكم أم سـتـصدرون

مجلة جديدة.
   بـادر صـبـاح الـدين بـالكالم نـريـد أن نـنـشـر كـتبـاً ونـقـيم جـبـهة
عـريضـة ضدهم سـنكـشف هؤالء االشتـراكيـ أمام الـشعب وسـنريهم
وجوهـهم احلـقيـقيـة ألنهم يـريدون إفـقار األغـنيـاء وجعل الـفقـراء أشد
فقـراً وبؤساً إن مـنشـوراتكم عـمليـة جدّيـة أما نحـن سننـشر كـتباً من

أجل الشعب.
ا تفعلون اخليـر... يجب أن يعرف الشعب أنهم أعداء احلرية - إ
نـعم هـذا الشـعب يـجب أن يـتأكـد بـأن الـغنى لن يـأتـيه إال من احلـرية

وبها يصل إلى أهدافه.
- قلت: أنتم محقون جداً... مـحقون... يحطمون آمال هذا الشعب

. فى أن يكون غنياً
   قـال رجل األعـمـال: يـكـون الـعـمل مـثمـراً عـنـدمـا تـتـنـوع أشـكال
ـاضى جـاءنى شـبـان وطلـبـوا الـعـون إلنـشاء ـقاومـة فى األسـبـوع ا ا
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. كرامتى أصبحت ال تساوى شيئاً
   بقـينا نستـمع إلى ذلك الرجل الثرثار - أكـثر من ساعت - من

أجل ألفى ليرة.
   فى أحد األيام قام نيازى: إلى هنا وبس سنترك هذا العمل ?.

اذا ?.  -
- ألم تسمـع ما يقـولون ? إنهم يـتغيرون يـوماً بعـد يوم وفى الوقت

نفسه يضيّقون من فتحات أكياسهم.
كان نيازى مـحقاً فى كالمه فالرجال الذين كـنّا نذهب إليهم لطلب
ـساعـدة كـانوا يـقـولون مـثل هـذا الكالم: االشـتـراكيـة لـيست الـعـون وا
ـئة خـطـرة لهـذه الـدرجة أنـا أيـضاً اشـتـراكى ولكن بـنـسبـة ثالثـ با

لكل شئ نهاية يا سيدى. إن شبابنا قد زاد ثقلهم علينا.
قال نيازى لـلرجل: أنا أيـضاً اشتراكى إلى حـد ما وكما تـفضلتم
إن لالشتراكيـة حدود أيضاً الواحـد منّا يسـتطيع أن يكـون اشتراكياً

ئة لكل شئ حدود. بنسبة عشرين أو ثالث حتى أربع با
رّ على الرجال الذين مررنا عليهم فى السابق وقد أصبحوا كنا 
اشـتــراكـيـ إلى حـد مــا - وكـلـمــا ازدادت نـسـبــة اشـتـراكـيــتـهم قـلّتْ
مـساعدتـهم وصغـرت آخر رجل أعـمال ذهبـنا إلـيه قال: أنـا اشتراكى

ئة. بعدها قال لنا نيازى:  بنسبة ست با
- رفاق لقد وصلنا إلى نهاية عملنا.

ـئـة يـعنى أن فـوصول نـسـبـة االشتـراكـيـة عنـد هـؤالء إلى سـتـ با
عملنا قد انتهى.

ال ـو األخالق فقـال رجل األعـمـال - الذى أعـجـبه كالمى - إن ا عـد
ال هؤالء) ـلكه كـاد أن ينفـذ وكل ذلك (من حتت رأس أعـداء ا الذى 
لقد أنـشأنا جمعـية تضم الشـبان واألصدقاء جملـابهتهم لـكن اجلمعية
ال تكـفى مثالً - كنت عـلى وشك أن أفتـتح مصنـعاً كبـيراً - باب رزق
يــعـنـى - لـكــنـى لـشــدة خــوفى من هــؤالء االشــتــراكــيــ أرجــأت هـذا

ن يعود ضرر هذه العملية ?. وضوع يا ترى  ا
- للوطن يا سيدى.

ـشروع كـيال يأخـذوه منّى فى - طبـيعى جـداً... ال لن أقـوم بهذا ا
نهاية األمر.

   يجب أن نـقف أمامهـم بطريـقة أخرى لـقد جعـلوا من هذا الـبلد
اجلميل والـنظـيف بؤرة للـفسـاد والتعـفن بعـد أن فرقوا الـشعب أيـنما

تذهب ال تسمع سوى االشتراكية.
   يـا نـاس هل كـانت االشـتـراكـيـة مـوجـودة ?. عـنـدمـا كـان آبـاؤنا

األوائل يركبون اخليول ويتبارزون فى القارات الثالث.
- لقد قلتم احلق يا سيدى.

- لقـد أفهمـونا فى اجلمعـية بأن االشـتراكيـة موضة من الـقرن الثامن
وضة ال تصلنا إال متأخرة هذا ما يجب أن يفهمه الشعب. عشر وا

- نعم يا سيدى... لهم أذرع طويلة فى كل مكان.
- صحـيح إنـهم يـدخلـون من كل الـثـقوب... هل تـصـدقون أن زوج
ـــدة األخــيــرة ابـــنــتى الـــوحــيـــدة اشــتــراكـى لم أعــلم بـــذلك إال فى ا
سـأفـرقـهـمـا. ال أريـد فـى عـائـلـتى بـشـر ال نـامـوس لـهم وال أخالق إن
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سجلت اسمى فى غرفة التجارة فعلت ذلك وحدى دون أن أشاركهم.
   وقـبل أن أخـطـو خـطــوتى األولى وفى األسـبـوع األول لـشـرائى
ـكـتب حـيث قاال: لـيـكون ـكـتب جاء نـيـازى وصـباح الـدين وشـاهدا ا ا

كتب خير وسعادة. هذا ا
ـكـتب فـى وقت غـيـر مـنـاسب يـا    قـال نـيـازى: لـقـد فــتـحت هـذا ا

اذا ? صديقى قلت: 
اذا ?! أال ترى أن االشتراكية بدأت تأكل األخضر واليابس. - وتقول 

   وتـدفع أمامـهـا كل شئ هـؤالء الرجـال أعـداء الرأسـمـال فكـلـما
ازددتَ ثراء سيزاد عدد أعدائك.

   فكـرت طويالً ألن ما قاله صـحيح أحسست بـخوف شديد قلت:
أال يحق لإلنـسان أن يرتاح فى هذا الـبلد ? لقد وضـعوا نصب أعينهم

مرابح اآلخرين.
.. إنك    قال صباح الدين: مع األسف كما قلت يا صديقى سابقاً
ستعـمل جاهـداً - شئت أم أبيت - عـلى تضخـيم رأسمالك وعـندها -
هذا صحـيح يا أخى - إن هذه االشتراكية بالء عـلينا - نعم إنها بالء
كتب ـا أنك افتـتحت هـذا ا ... ولـهذا نـحاول إيقـافهـا عنـد حدّها - و
... نـسـتــطـيع أن نـصـدر مـجــلـة فـيه اإلدارة تـكــون هـنـا ألنـنـا إذا لم

. جنابه االشتراكية أكملت حديثه: سيكون األمر خطيراً
ـا سمـعت عن مـجـلـة اسـمهـا (اسـتـيـقظ) كـنا قـد أصـدرنـاها    ر
لـعدد واحد فـقط وذابت اخلمسة والـثالثون ألف ليـرة خالل عشرة أيام

وضاعت - بشربة ماء -.

اذا ?. سألته 
ــســتــنـدات - ألن رجــال األعــمـال هــكــذا.... يــريــدون شــراء كل ا
لـيكونـوا أصحاب الـشركـة وكما تـرون نسبـة اشتراكـيتهم تـزداد يوماً
ئـة عندها سنحترق ال حظوا معى بعد يوم قريـباً عندما تصبح مئة با
لـعـدم قــدرتـهم عـلى مــقـاومـة االشـتـراكــيـة أصـبـحـوا اشــتـراكـيـ كى

يضربوها من حتت.
   فى تـلك الـفـتــرة كـنتُ قـد جـمـعت مـبـلـغـاً ال بـأس به بـدأت أحس
بحالوة جـمع هذه األموال بـهذه الطـريقة الـسهلـة لهذا قـلت وأنا أذكر

بطالتى ورداءة عيشى..
- إذن ماذا سنفعل ?.

   قـال صـبـاح الديـن: سنـفـكـر بـعـمل جـديد سـنـوات طـويـلـة مرّت
ونـحن نـعـيش هـكـذا عـشـنـا عـامـ كـامـلـ (من وراء) جـمـعـيـة لـبـنـاء
ساجـد وقبلـها من جـمعيـة للعـناية بـاألطفال الـيتامى وجـمعيـة إلحياء ا
قابر التاريخية وبعد ذلك من جمعية العناية بالعجزة... أعمال كثيرة ا

غامرة واخملاطرة. قمنا بها حسب مزاج نيازى وهواه ألنه يحب ا
   قلت: ماذا لو ننشئ شركة جتارية.

   قال نيازى: ال نستطيع القيام بهذا العمل.
   قال صباح الدين: إنها بحاجة إلى رأسمال كبير.

   خالل هـذه الـفتـرة الـقـصـيـرة جـمـعت أكـثـر من ثالثـ ألف لـيرة
وقـتـها كـان مـعى خـمس وثالثـون ألف لـيـرةٍ (ألن الـذى يأتـى مع الريح
يذهب مع الريح) كنت قـد افتتحت مكتباً لالسـتيراد والتصدير بعد أن
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منـذ زمن بـعيـد فى مـكـان ما من هـذا الـعالم الـكـبيـر بـقعـر قـمقم
كـان يوجـد بلـد حتيط به اجلـبال من كـل ناحيـة. ماؤه مـتدفـق وسماؤه
بيضاء سـاطعة. وكمـا فى كل مكان من العـالم كان يوجد هـنا أيضاً
إضــافــة لــلـــنــاس مــخــلـــوقــات أخــرى. من هــذه اخملـــلــوقــات الــهــوام
ـا أنها لم تـكن ال أكبـر وال أصغر واحلشـرات والعـناكب السـامة. و

. من مثيالتها فى العالم فإن أحداً لم يعرها اهتماماً
عـلى رأس هـذا البـلد كـان يـوجد شـخص يـسمـونه مـدبـراً ويخـتاره
مواطنـوه. الذين يـريدون أن يـصبـحوا مدبـرين أيضـاً كانـوا يتـقدمون
رشح الذى ينال نتخبون يختارون الذى كان يعجبهم. وا للترشيح وا

. أصواتاً أكثر كان يصبح مدبراً
مـضى الـذى مـضى. وبـدأت فى هـذا الـبـلـد حتـدث أشـيـاء غـريـبة.

نـيـازى وصــبـاح الـدين - عــلى األقل - أكال مـا جــمـعـاه أمــا أنـا فـلم
ـبلـغ الـذى جمـعـته أحـصل عـلى شـئ ولم أصـرف قـرشاً واحـداً مـن ا

كتب قد أخذ منى ألننى لم أدفع إيجاره. علماً بأن ا
قهى الكائن قرب اجلامع اجلديد جلسنا.     فى أحد األيام وفى ا

   قال نيازى: هل معكم سجائر يا أوالد.
   ردّ صباح الدين: ال سجائر وال مال.

   مــددت له عــلـبــة ســجــائـرى فــأخــذ واحـدة ثـم قـال وهــو يــشـفط
الدخان إلى أعماقه: إن ساحة عمل جديدة تظهر أمامنا يا أصدقاء.

   قال صباح الدين: وما هى ?.
.    قال نيازى موجهاً كالمه لى: قل الصدق ألست اشتراكياً

   قلت: طبيعى جداً أنا اشتراكى - إلى حد ما - ككل الناس.
- وأنت يا صباح الدين ?.

ئة. - لن أكذب أُعَدُّ اشتراكياً بنسبة سبع با
قــــال نـــيـــازى: حـــسن ... تــــعـــاال مـــعى ســـنـــعــــمل اآلن لـــصـــالح

االشتراكية. 
ـشــروبـات ومـشـيـنـا عـنــدمـا وصـلـنـا إلى حى/ تـوب دفـعت ثـمن ا

كابى/ قال صباح الدين:
- شطارتك ال مثيل لها.

قلت: إنه ولد عاقل.
- إنه يـشمّ جـيـداً ويـعـرف كــيف يـعـمل بـطـريـقـته اخلـاصـة تـابـعـنـا

. طريقنا ثانية إليجاد عمل آخر نحن االشتراكي
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فى اليوم الواحد.
الـنـاس بـقـلـوب عظـيـمـة وعـقـول راجحـة الـذين كـانـوا يـعـرفون أن
الـدمـاغ قـد خـلق واسـطـة لـلـتـفـكـيـر بـدأوا يـبـحـثـون عن طـريـقـة حلـفظ
اإلنـسان من سم األفـاعى. ولكـن هؤالء الـذين فكـروا على هـذا النـحو

عارضة الناس الذى جربوا لذة السم. ووجهوا فى نفس الوقت 
. وبالطبع كانت توجد وانقسم سكان البلد نتيجة لذلك إلى فئت
إضافة لهـات الفئـت فئات أخـرى. غير أن السـواد األعظم توزع ب
: فــئـة الـنــاس الـذى تـعــودوا عـلى األفــاعى واحلـفـاث فـئــتـ مـحــددتـ

والذين يؤكدون أنه جيد ومفيد وفئة الناس الذين يقولون العكس.
ـا أن اخلـفافـيش والعـناكب والـعـقارب واحلـرش كانت مـا تزال و
ـعـتــادين عـلى الـسم كـان فى أكـثــر فـأكـثـر تـلـدغ الــنـاس فـإن عـدد ا

عتادين - فعلى نقصان. ر. أما غير ا ازدياد مع كل يوم 
مـر زمن والـنـاس الـذين كـانــوا قـد تـعـودوا عـلى الـسم بـدأوا اآلن
بــاسـتــعـمــاله بــشـكل أكــبـر إلى حــد أن وجـوهــهم وعـيــونـهم وأيــديـهم
وأرجلهم بـدأت تغير. أولـئك الذين بإرادتـهم كانوا يسـتسلمـون للدغات
األفـاعى كـان جـلــدهم كل يـوم وشــيـئـاً فـشــيـئـاً يـخــضـر. وبـعـد زمن
حتولـوا بالكـلية إلى أفـاعى. عندهـا وكما األفـاعى بدأو يزحـفون على
. قـسـم آخـر مع مـرور األرض ويــلـدغــون ويـسـمــمـون الـنــاس الـبــاقـ
ت الزمن استـدقت وطالت أصابعهم وأظـافرهم وأيديهم وأرجلهم. و
لــهم أيـد وأرجل جـديـدة. ثم حتـولـوا فى الــنـهـايـة إلى عـنـاكب كـبـيـرة
عـديـ بتـأثـير انـقـضَّت بعـد ذلك عـلى نـاس آخرين. هـؤالء الـنـاس ا

ــر تـتـكــاثـر. وعـدد الــهـوام واحلـشــرات الـسـامــة بـدأت مع كل يـوم 
األفــاعى واحلــفــاث واحلــرش والــعــقــارب والـعــنــاكب واجلــراذيـن كـان
يـتعاظم يوماً بـعد يوم. وحجمـها يتضخم بال انـقطاع. األفاعى صارت
طـويــلـة وضـخــمـة كـمــا احلـور. الــعـنـاكب تــنـمــو وتـنـمــو كـمـا الــبـيـوت.
ـضى عـلى والدتــهـا وقت طـويل كــانت أكـبـر من واجلـراذين الـتى لـم 
الـتمـاسيح. استـطالت احلـرش كما قـطار سـياحى وأجنـحة اخلـفافيش

صارت كبيرة كما اخليام.
ـقدامـون بعـقل ناضج ومـعارف عـميـقة فـكروا كـثيراً فى الناس ا
أسـبـاب هـذه الــظـاهـرة. فـكــروا وفـكـروا. إال أنــهم لم يـسـتــطـيـعـوا أن

و هذه اخمللوقات. يدركوا سبب تكاثر و
ـؤذيـة لـم يـنـته األمـر عـنـد هـذا احلـد. فـقـد بـدأت هـذه اخملـلـوقـات ا
لدوغ لم تسمم وا بإزعاج وتسميم الناس.. واألغرب أن الناس ا
وتـوا. السم لم يكن قاتال بل كان يـؤدى بالناس ألن يغـفوا ويحلموا
أحالمـاً جمـيلـة كـانت تغـشى أدمـغتـهم. كان يـحـدث لذة بـحيث أن كل
واحد تـسمم دمه كـان يعـتاد حـاال عـلى هذا الـسم. صار ال يـستـطيع
الـعيـش بدون لـدغات األفـاعى والعـقـارب والعـناكب واحلـرش. ولم يكن
ليسـتطيع حتمل دمه أن لم يكن به جـزء من دم اجلراذين واخلفافيش.
كان اللـذة التى يـحدثهـا السم بال حـدود. لكنـها كـانت تبـدو غير كـافية
لـلذين تـعـودوا علـيهـا. فهم كل يـوم كانـوا يـريدون أكـثر فـأكثـر منـها.
أولـئك الذين كـانوا فى الـبداية يـتسـممـون مرة واحـدة فى األسبوع
بـدأوا يفـعـلون ذلك كـل يومـ كل يـوم وفى مرحـلـة الحقـة عـدة مرات
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بشراً وإذا لم يفسد السم دمهم فإنهم كانوا يبقون هكذا.
تعلم فى هذا البلد اقترحوا: بعض ا

- لكى نبقى بشراً يجب أن نأكل بالشوك.
   كـثـيــرون اقـتـرحــوا أن يـخـرجــوا بـبـنــاطـيل مـكــويـة أو أن حتـلق
الـذقـون يـومـيـاً. ولكـن كل هذا لـم يكن كـافـيـاً لـلـمحـافـظـة عـلى الـناس.

تعلمون:  عندها قرر الناس ا
- فـلنر الوضع فى الـبلدان األخرى. وما إذا كـان فيها نـاس يتغير
نوعـهم وشكلـهم ووجوههم وتـركيبـهم. وإذا كان يوجـد فماذا يـفعلون.

لنذهب ونرى كيف يتالفون هذه البلية العظيمة.
- قرروا ومـضوا إلى الـبلـدان األخرى وأكـبـوا على مـتابـعة الـناس
فيـها. ثم عـادوا إلى بـيوتـهم لكى يـطـبقـوا ذاك الذى رأوه وتـعلـموه من

أجل مساعدة مواطنيهم. 
   وكـمـا من قــبل كـذلك اآلن فـقـد قـدم كـل واحـد مـنـهم اقـتـراحـاً

حسب مفاهيمه اخلاصة. أحدهم قال:
- لنعمل نوافذ للبيوت.

آخر:
- لنأت بنماذج بشرية من البلدان األخرى.

ثالث:
- لنرسل أتباعنا إلى البلدان األخرى ليروا الناس فيها.

كان يـوجـد أيضـاً من اقتـرح أن يـقفـز ثالث مرات يـومـياً وأن يـنام
: فى السرير على جهته اليسرى. واحد فقط خرج من بينهم ذكياً

نـحل فى دمـهم بدأوا بـالتـحول إلى أفـاعى وحفـاث وخفـافيش الـسم ا
وديدان.

أما اآلخرون فـقد ثبتـوا وأصروا ولم يتـخلوا عن جـوهرهم اإلنسانى.
وفى كل مكان مالئم كانوا يصرخون بكل ما أوتوا من قوة.

واطـنون حافـظوا عـلى خاصـيتـكم اإلنسـانيـة وال تتـحولوا - أيه ا
إلى عقارب وعناكب !.

ــتـسـمـمـ    إال أن دعـواتـهم ذهـبـت هـبـاء. وعـلى الــعـكس فـإن ا
الذين كان عددهم فى ازدياد تصدوا لهؤالء بقولهم:

- خونة ! قذرون !
   الناس الذين حافظوا على شكـلهم اإلنسانى أصبحوا قلة قليلة
إلى حد أنهم بدأوا يخافون من اندثار اجلنس البشرى فى ذاك البلد.
ـنـصب شغل من ذاك عنـدمـا حان وقـت انتـخـاب مدبـر. فـإن هذا ا

تحولون إلى أفاع وحفاث وعناكب وخفافيش. الذى أراده الناس ا
فى هـذا البـلد كـان يوجد أيـضاً نـاس متعـلمـون بدأوا يـفكرون فى
الـذى حـدث ويـبـحــثـون فى طـريـقـة حلـفظ مـواطــنـيـهم من الـشـقـاء. كل
ثال قال: متعلم اقترح مخرجاً يتوافق ومفاهيمه. واحد على سبيل ا
- أولـئك الـذى تعـودوا عـلى الـسم وحتـولـوا إلى هـوام وعنـاكب لم
يـعـد بإمـكـانهم أن يـدخلـوا فى حـساب الـبـشر. فـليس عـنـدهم ال هيـئة

دبر. البشر وال تفكيرهم لهذا ال يجب أن يشاركوا فى انتخاب ا
   ولــكن رغم ذلـك فـإن الــذين لم يــعــودوا يــتـمــتــعــون بـخــاصــيـة
ـا حتـدروا من أصل بـشــرى. وأوالدهم مـازالـوا يـولـدون إنـسـانـيــة إ
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عركة صار الرجل الـذى كان قد قدم هـذا االقتراح وانتصـر فى ا
واطنيه: مدبراً للبلد. قال 

- انتـبهـوا لئال يـنفـتح البـاب الشـرقى ولو قـليال. ألنه إذا انـفتح ال
كن أن يـنغلق. فهو هـكذا إذا انشق قليال فبـاإلمكان ولو بعد زمن

أن ينفتح كله.
الرجل الذكى مات. وبعده كان قد اختير كمدبرين ناس آخرون.
اآلن فى هذا الـبلد كمـا فى البلدان األخرى اسـتمرت فى الوجود
هوام وحـشرات. إال أنـها لم تتـكاثـر ولم تصل إلى أحـجام غيـر عادية
إذ أن الـبـاب الـشــرقى كـان مـغـلـقـاً ولم يـكـن بـإمـكـان الـريح الـشـرقـيـة

النفاذ.
ـرشح مضى الـذى مضى. وفى البـلد بـدأت ف وشقـاقات ب ا
رشح لم يكن يتمنى أن دبر. وفى احلقيقة فإن أحداً من ا نصب ا
يــتــحــول الـنــاس من جــديــد إلى حــشـرات وعــقــارب. هم لم يــكــونـوا
يـريــدون.. ولـكن كـان يـجـب كـسب أصـوات. الـرجل الــذى كـان وقـتـهـا
رشح اآلخر. مـدبراً فكر كـثيراً كيف يـكسب ثالثة أصوات أكـثر من ا

وفى النهاية قرر:
- سوف أشـق الباب قليـال لثالثة أصوات. وهكـذا صار ولم يسلّم

تدبير البلد ألى شخص آخر.
ـرشـحـون اآلخرون الـبـاب أكـثـر وبدأوا إذ رأوا هـذا الـعمل فـتح ا
بـإدخال الـذين وعدوهم بـالـتصـويت لهـم. إال أنهم لم يـتمـنـوا أن ينـفتح
الــبـاب عـلـى آخـره وأن يـدخـل كل من كـان فى اخلــارج ولـهــذا شـقـوا

ـاذا ازداد الـهوام والـعـناكب. لـقد - اسمـعـوا - قال - أنـا فـهمت 
تعلمته إذ درست احلياة فى الـبلدان األخرى. عندما تطلع ريح تساعد
نع ـو وتـكـاثـر الهـوام والـعـناكـب. وكل األمر يـنـحـصـر فى أن  عـلى 
هذه الريح. وهـذه الريح تأتى من الـشرق. لقـد تب لى أن فى الـبلدان
الـواقـعـة عـلى سـفح اجلـبـال حـيث تـنـعـدم الـريح الـشـرقـيـة ال يحـصل
الذى حصل عندنا. فلنـجمع العقل فى الرأس. وإلى ح ال ينتهى بعد
كل شئ فـلنسـد الطـريق على اجملـرى الهـوائى من الشـرق. وفى حالة

مضادة فإننا كنا سوف نضيع ونتحول إلى أفاعى وحفاث.
البـعض اعـتـقد. والـبـعض اآلخـر لم يعـتـقد فـى هذه الـكـلمـات. كـما
وجـد مـن قـد سـخــر فى احلــال. ولـكن أولــئك الـذين صــدقـوا جــمـعـوا
قــواهم لــلــعــمـل وبــدأ الــصــراع ضــد الــهــوام والـــعــنــاكب واجلــراذين
ـوت هـذه جـد دمـوية واخلـفـافـيـش الـسامـة. كـانـت مـعـركـة احلـيـاة وا
ـدبــر فى ذلك الـوقت كــان من األكـثـريــة. ولـيـحــتـمـوا من األعـداء فـا
نـافذ بـاألسوار الـقالعـية. وكـان لهـذه األسوار أحاطـوا البـلـد من كل ا

أبواب على كل اجلهات فى العالم.
وفى ح كـان قسم من الـناس يـجـهد لـيغـلق البـاب الشـرقى كان
اآلخـرون يجـهدون ليـبقى مـفتـوحاً. وخالل الوقت كـله كانت فـئة تـسند
ـغـلق من الـداخـل; فى حـ كـانت الـفـئة األخـرى تـضـغط من الـبـاب ا
اخلـارج لتـفـتحه. وجـرى الـدم جداول. فى الـنـهايـة أولئـك الذين كـانوا
. أمــا اآلخـرون فى الــداخل جنـحــوا فى إغالق الــبــاب الـشــرقى جــيـداً

. فبقوا خارجاً
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ـاضى فإن شـهـورون وكـما كـان فى ا كـان سـيأتى الـسـياسـيـون ا
مـجيئـهم وعودتهم ال يـختلف عن كل مـرة فينـتهى األمر بـإلقاء كـلمة أو
راكز مركزا كلمت وهم يطوفون القرى قرية قرية وهم يتجولون فى ا

ركز. تلو ا
كـان السـياسـيون قـبل أن يـخرجـوا إلى هذه اجلـولـة يجـتمـعون فى

مقر احلزب ويتناقشون وذات يوم قال أكثرهم خبرة :
- أيـهـا االصـدقـاء إنـنـا نـتـحـدث مع الـشـعب بـنـفس الـكـيـفـيـة الـتى
ـيادين ـنـصـة فى ا نتـحـدث بـهـا فـيـمـا بـيـننـا فـدائـمـا مـا نـصـعـد إلى ا
ونـخطب فى احلـاضـرين ولكن لم نـهـتم فى أى يوم من األيـام إذا كان
الشـعب يفهمنا أو اليفـهمنا وهذا خطأ فـادح فهناك ما يود الشعب أن
يسأل عـنه ويتـعلـمه من حزبـنا يجـب أن جنيب على هـذه األسئـلة كـلها

البـاب حلـوالى عـشـرة أصوات.. مـئـة.. ألف صـوت إلى حـ فى يوم
جميل انفتح على آخره.

ـدبـرين لم يـكــونـوا يـريـدون أن يـبـقى الــبـاب مـفـتـوحـاً كـله إال أن ا
ولهذا أمروا أتباعهم:

- أمسكوا واسندوا من الداخل !
ومـدفـوعاً من الـداخل ومن اخلـارج بـدأ البـاب يـدور حول مـحوره.
ومـنذ ذلك الـوقت والبـاب الشـرقى لهـذا البـلد يـدور بال انقـطاع. ولكن

دبرين كانوا يستمرون فى الصراخ. ا
واطنون اسندوا !. أسندوا أيها ا
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اخلـبر  فـما مـعنى أال يـكون هـناك خُـطب ويكـون هنـاك سؤال وجواب
وانبرى رئيس مقاطعة (...) متسائال:

- قل لـنرى مـاذا سيـكون حـال اخلجل  يـعنـى هو الـذى سيـخترع
اضى يأتون يصيحون ويتصايحون كان نصفنا هذا األمر كانوا فى ا
يفهم والنصف اآلخر ال يـفهم  نصفق ونهتف ويذهبون .. أين اخلجل
.. من الـذى سيتحـدث معهم  وماذا سنـسأل ولنفرض أنـنا سألنا عن

شئ فمن الذى يفهم ما يقولونه ومن يستوعب ما يطرحونه ?
فقال سليم أغا: 

هم ا سوف نـسألهم عـنه فالكالم سـيأتى تلـو بعضه ا - ماعلـيك 
ماذا لو سـألونا هم عن أى شئ سيكون هنـا فى هذا اجلمع عدد كبير
من أنصـار احلزب وسيـسقط فى أيديـنا وال نسـتطيع أن جنـيب جوابا

ويلم بنا نحن اخلجل.
قال الرئيس:

- وجدتـها .. وجـدتهـا ال تداخل وال تـدخل فى احلديث هـكذا بدون
سـابق تــرتـيب  ال بـد أن نــحـدد من الـبــدايـة من الـذى ســيـتـحـدث مع

الهيئة القادمة  إذا ? هل هذه فكرة حسنة ? 
فرد اجلميع موافق ..... 

ـا لم يـتـقدم من سـيـتـحـدث البـد وأن يبـدوا كـأنه واثـق فى نـفـسه و
شخص متطوع للحديث وجه الرئيس كالمه إلى عثمان احلالق قائال :
ـاذا تـصـمـت هـكـذا  من الــصـبـاح وحـتى - عـثــمـان الـثـرثــار ... 

ساء وأنت تغرد  هاهو وقتك قد حان. ا

سؤاال بعـد اآلخر يـجب أن يتـعلم الـشعب ماذا سـنفـعل لو انـتقـلنا إلى
السلطة.

وافق اجلــمـيع عـلى وجــهـة الـنـظــر هـذه وتـقـرر أالّ يـصــعـد خـطـبـاء
ـا يـعــرفـونه بل ســيـصـعـدون إلى ـنـصــات ويـتـحــدثـون  احلــزب إلى ا
نصة ويجيبون على أسئلة الشعب باللغة التى يفهمونها ولكن هذا ال ا
يـبدوا بـاألمر الهـ كمـا هو واضح من الـوهلـة األولى  فالـصعود إلى
ـنصـة واخلـطـابـة كـيـفـمـا اتـفق أمـر سـهل ولـكن األسـئـلـة وإجابـة كل ا
كن أن سؤال على حدة كان أمرا صعباً فيجب أال نظن أن القروي 
يـخدعـوا بسهـولة فـكل منـهم يظن نفـسه أركان حـرب مجـرد يسأل عن
الشئ ويـجـلس مسـئـول احلزب أمـامه ويـذهب باعـتبـار احلـزب فى تلك
نطقة  فلهذا السـبب سوف جترى حسابات دقيقة لكل األسئلة التى ا
ـنـاطق الـتى سـيـتم الـتـجـول بـها مـكن أن يـسـألـهـا الـشـعب فى ا مـن ا
وبـنـاءا على ذلك فـقـد تـشكـلت هـيـئـة حزبـيـة من خـمسـة خـبـراء أحدهم
يـحـمل دكـتـوراه فى االقـتـصـاد وآخــر أسـتـاذ فى الـقـانـون وخـبـيـر فى
الية ومهندس زراعى عـالى القدر وطبيب أكمل دراسته فى أمريكا  ا
ـراكز فى جولة حـزبية ومـهما سأل هذه الـهيئة سـتتجـول فى القرى وا
ـكن لكل فرد الـشعب أو طرحـوا من استـفسـارات  فإن هذه الـهيـئة 

فيها أن يجيب على أصعب األسئلة وفقا لالئحة احلزب.
ناطق بعمل الدعاية الالزمة جملئ قامت تشكيالت احلزب فى كـل ا
اضى هـذه الهـيئة وأعـلنت أن اخلـطباء لن يـلقـوا خطبـا كمـا كان فى ا
بل سـيـكـون هـنــاك مع الـشـعب. غـضب أهـالـى مـنـطـقـة (م) جـدا لـهـذا
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واطن فى نوعا نود أن نتحدث فقط مع ا ا كان هذا التجمهر 
أى مكان ترونه مناسبا ?

قهى    - لنذهب إلى ا
ــقـهى بــاحلـضــور ولم يــكن هـنــاك مـوطئ قــدم فى حـديــقـة اكـتظ ا
ـبتسـمة جـلسـوا على قـهى  وجاء الـسيـاسيـون اخلمس بـوجوهـهم ا ا

قهى . فقال الدكتور : مقاعد ا
ـنوع  واطـن - أنـتم تـعلـمـون أن التـظـاهر والـتـجمع  - أيـهـا ا
ـنـصـة ونـخـطب اخلـطب فـإنـنـا ولـهـذا فـإنـنـا بـدال من أن نـصـعـد إلى ا
كن أن تـسألونا عن كل ما ناسب أن نتـحاور هنا   وجدنـا أنه من ا

يعن لكم ونحن سنحاول أن جنيب على كل أسئلتكم.
كـتظـون فى القـهوة قـد سعـدوا جدا بـهذه الـكلـمات اجلـميـلة كـان ا

قاطعة: فقال احلالق عثمان إلى رئيس احلزب فى ا
- بالـله عـلـيك يا آغـا لـيس األمـر كمـا صـورته لـنا  لـقـد أرعبـتـنا 
هـاهم مثـلـنا يـتـحدثـون كمـا نـتحـدث ونـفهم نـحن مـا يقـولونـه فرد عـليه

الرئيس قائال :
- اصـبـر .. انــتـظـر .. ال تــتـعـجل  فــهم لم يـتـحــدث أى مـنـهم فى
الــسـيــاسـة بــعـد  مــا عـلــيك إال أن تــنـتــظـر حــتى يــنـحــدر الـكالم إلى

السياسة عندئذ سنرى إن كنا سنفهم ما يقولونه أم ال  
  نهض الشاويش صالح آقطار واقفا وقال :

- لــو ســمـحــتم لـى سـوف أســأل عن شـئ لـنــفــرض أنــكم تــولــيـتم
السلطة فماذا ستفعلون ?

قام أوال للكبار  فرد عثمان احلالق ال يصح هذا يا أغا  ا
همة فى لم يكن أى من احلاضرين يود أن يحمل على عاتقه هذه ا

النهاية وجه الرئيس حديثه إلى صالح آقطار قائال :
همة يا شاويش صالح: أنت لهذا األمر  رجل هذه ا

لـوح عـطار صـالح بذراعـيه قـائال : ال أستـطـيع  ال أقدر عـلى هذه
همة وليقم بها نورى أفندى كما أنه قد شكلت هيئة فى مركز احلزب ا
فــقـد تــشــكـلـت هـنــا أيــضـا مـن الـقــرويــ هــيـئــة و اخــتـيــار كل من
الشاويش صالح آقطار ونورى أفندى كى يجيبا على أى سؤال يطرح
أو يـسـألـون الـهـيــئـة عن أى شئ يـتـضح لـهـم  بـعـدهـا قـال الـرئـيس 
اسمـعـوا إلى جيـدا يجب أال تـخـرجونـنا أمـام أنـصار احلـزب اآلخرين
فـالـكل سيـجـتـمعـون وإذا مـا نظـر إلى احلـضـور وإذا لم تفـهـموا أى
ا قـيل فال تتصرفـوا كما لـو كنتم ال تفـهمون بل حتدثـوا كما لو لفظ 
كـنتم فـهمـتم تمامـا وبعـد ذلك حاولـوا أن تسـتوعـبوا مـا تقـوله الهـيئة 

حوروه ودوروه واشرحوه ثانية للجموع احملتشدة .
ـركز وبـالتـالى فإن فى الصـباح الـتالى كـانت الـهيـئة سـتأتى إلى ا
الـشـاويـش صـالح ونـورى أفــنـدى بـدأوا يــعـدون األسـئـلــة الـتى سـوف
يــسـألــونـهــا فى عــقـولــهم وقـد حــفـظــوهــا واحـدا واحــدا. فى الـســاعـة
ــركــز ( م ) قـام الـعــاشــرة وصــلت أربـع ســيـارات مـن احملــطــة إلى ا
أنـصـار احلـزب الذيـن استـقـبـلوا الـسـيـاسيـ اخلـمس فى احملـطة إلى
مـبـنى احلـزب قـدم الـشاى والـقـهـوة  وقـبيل الـغـداء أرادوا أن يـقـوموا

بحوار فابنرى السياسى أستاذ القانون قائال :
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وذج فى عالقـتنا مع العـالم اخلارجى بعيدة عن الـواقعية والتـفاءلية و
عـلى هـذا فصـادرتـنا فـى هذه الـسـنة لم تـتـجـاوز ملـيـار ومـئتى مـلـيون
دوالر  بــيــنــمــا كــانت الــصــادرات فى ١٩٥٣م تــتــجــاوز ٩٢ مــلــيــون
دوالرشهريا وعلى هذا األسـاس فالبد أنكم تدركون أننا لم نتمكن من

تعديل أى شئ من ديوننا اخلارجية أو جتميدها.
ـقـاطعـة نـاظـريه عـلى عـينى الـشـاويش صـالح آقـطار ركـز رئـيس ا
..وكأنه يـسأله فـقال الشـاويش صالح أقـطار... نـفهم وندرك ذلك وهل
ال ندرك مثـل هذه األمور أو أنـنا ال نـستـوعبـها فـقال دكـتور االقـتصاد
ـوقف بـالـدرجة الـكـافـية  وأنـنى قـد أضأت :أظن أنـنى قـد أوضحت ا

الطريق أمام مواطنينا بهذا الصدد. 
تـــدخل نـــورى أفــنـــدى فى احلــديث واجتـه بــحـــديــثه إلـى اجلــمــوع

احملتشدة قائال :
ـواطنـون إن السـيد احملـتـرم يريـد أن يقـول لكم إن - يعـنى أيـها ا
كل أموركم سـتكون جـيدة ومشاكـلكم ستـحل وسيكـون هناك أرز وكل

شئ.
تـابع الـشـاويش صـالح حـديـثه قـائال : بـقى شئ واحـد لم أفـهـمه 
ولـو سـمـحتـم لى فـسـأسـأل عـنه أيـضـا  فرد عـلـيـه السـيـاسى الـطـيب

قائال:
- طـبعا ستسـأل  إننا قد جئـنا إلى هنا لكى جنيـب على أسئلتكم
تاعـبكم ولـكى نشـرح الئحـة حزبنـا  تدخل نـورى أفندى وجنـد حلـوال 

قائال:

نظر السياسيون إلى بعضهم البعض وألنهم كانوا قد توقعوا أنهم
سيسألون مثل هذا السؤال فقد كان الرد جاهز.

بدأ احلزبى أستاذ القانون احلديث قائال:
ـؤســسـات - أود أن أعــرض عــلـيــكم قــبل كل شئ مــا يـلـى  إن ا
ـوقراطى الـسيـاسيـة واالجتـماعـية سـيتم تـطويـرها وفـقا لـلنـموذج الد
عتمـد على الفصل وسيتم إعداد دسـتور يتواءم مع الـنموذج الغـربى ا
بـ الـسـلـطـات ونـحن نـود أن نـؤسس مـحـكـمـة دسـتـوريـة من اجملـلس
الثانى مع إجراء حـسابات مـعتمدة عـلى األسس اإليجابيـة وإن حزبنا
الذى يـسعى بكل قواه أن يخـلق صدى مواز لقواته الـفعالة فى احلزب
وفى كل الــسـيــاســيـة  فــإنـنــا نـود أيــضــا أن نـعــلن أنــنـا من مــؤيـدى
ـكن أن يـسـيـطـر عـلى األمـور بـالـتـعـاون مع الـسـلـطة االئـتالف الـذى 
الـتشريـعية والـسلطـة التنـفيذيـة  وأن برنامجـنا احلزبى يـركز على كل

الوسائل التى تضمن تنفيذ ذلك  فقال الشاويش صالح آقطار :
- جميل ولكن ماذا سيحدث فى عملية حصادنا لألرز ? 

- أصــغى كل من كــان فى الــقـهــوة  فــلـقــد  الــسـئــوال عن أهم
ركز كله فإذا ما تولى هذا احلزب الـسلطة فماذا سيفعل مشكلـة فى ا

فى عملية ضم األرز ?
ا كان هذا الـسؤال يخص دكتـور االقتصاد فـقد أخذ هو الـكلمة و

وقال:
سألة بشكل عـلمى غاية فى الوضوح  - سوف أوضح لكم هـذه ا
تواءم مع الضـرورة السياسـية يوضح ذلك واجلدية فـاقتصاد الـوفرة ا
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- - ألشرح لـكم إذا ما  إزالة النظـام الليبرالى احلـر تماما فإنه
من الـصعـب السـيـطرة عـلى الـتجـارة احلـرة والبد أن يـنزوى الـنـصيب
الـفــردى فى نـظـام الـتـجــارة اخلـارجـيـة وهـذا مـا يــنـعـكس بـدوره عـلى
دفـوعـات الـداخـلى وهـذا الـتضـخم الـنـقـدى البـد وأن يـترتب مـيـزان ا
عليه منـاخ اقتصادى متدهور وإذا ما وضـعنا التضخم فى احلسابات
ـالـيـة  ألمـكن تـصـور األزمات أو الـسـحـوبـات الـنـقـديـة والتـصـرفـات ا
ــكن أن تـتـرتب عــلى ذلك  وأظن أنـنى بــهـذا الـشـكل الـنـقــديـة الـتى 
ـبـسط  أكون قـد أوضـحت لـكم اإلجـابة الـشـافيـة عن الـسـؤال الذى ا
سـألـتـموه  وأظـن أنه لم تـعـد هـنـاك نـقـاط صـعـبة عـلـى الـفهـم فـأجاب

الشاويش صالح.
- مفهوم سلم فوك.

شرح نورى أفندى ما فهمه إلى القروي قائال :
ى يـود أن يقـول إن كل أموركم - إن الـسيـد احملتـرم خـبيـرنا الـعا
ســـتــحل  وإن أســعـــار دخــانــكم ســـتــزداد ولــكن أســـعــار األســمــنت

ومسامير احلدوة ستنخفض  سأل دكتور االقتصاد قائال :
- هل هـناك أسئـلة اخرى أو هنـاك ماتودون أن تعـرفوه. هل هناك

أى طلبات تودون عرضها  فأجاب الشاويش صالح قائال :
ـكن أن نـسـأله  إال أن - سـلـمـتـم يا سـادة  ولـم يـعد هـنـاك مـا 

هندس الزراعى تدخل قائال: ا
- أود أن أعــرض عـلـيـكم مـا يـلى ... ألنـكم لم تـسـألـوا عـنه  فـفى
ـعهد ى الذى نـظمـته جامـعة بـرينـستـون باالشتـراك مع ا ـؤتمـر العـا ا

- مـا عـلـيـكم من هـذا أو ذاك  مـا أود أن أعـرفه هـل سـتبـنـى هـنا
مدرسة إعدادية أم ال  ستبنى أوال تبنى ?

فرد السياسى :
ـانية ـقراطـية الـبر - سأشـرح لكم ذلك أيـضا  فـلكى تـتحـقق الد
بـشـكل مـثـالى فـيـجب أن ال يـنـسى الـعـنصـر الـثـقـافى فى أى وقت من

األوقات  فتومس هيدلى  أحد الفالسفة "األجنلوساكسون" يقول:
- "لـكى يتم الـتـواءم ب الـسـياسـة واإلجـتمـاع  ويتـم التـعاون فى
أحـلك األزمـات  وفى أصـعب احملن فـيـجب أن ال نـفـسـد الـتـعـاون ب
نـظـمـات احلـكومـيـة وبـنـاءا علـيه وكـمـا قـال اجملـاهد  فـيـجب تـنـظيم ا
ؤسسات العلمية ؤسسات التى تعمل داخل البالد وأن ا العالقة ب ا
يجـب أن حتتل الـريادة وأن تكـون فى موقـع متقـدم ومن الواضـح أيها
ـواطنـون أنـكم تدركـون أنه لـو كـانت هنـاك أى أسـئلـة أخـرى  فإنـنا ا

نرجوكم أن ال تتحرجوا من السؤال عنها . فاسألوا عن كل شئ .
التفت نورى أفندى إلى القروي قائال:

- فـهـمـتم  ألـيس كـذلك هـا هى مـشـكـلـة أخـرى من مـشـاكـلكـم قد
حـلـت  إن الـسـيـد الـفـاضل يـريـد أن يـقـول إنـهم سـيـشـيـدون بـدال من
درسـة اإلعداديـة الواحـدة ستـقـام عدة مـدارس  بل وستـكون هـناك ا

مدارس ثانوية أيضا  تابع الشاويش صالح احلديث قائال :
ال تـؤاخـذونا فـقـد سـألـنا كـثـيـرا ولـكن بـقيت مـسـألـة واحـدة  ماذا

سيحدث فى مشكلة الدخان ?
الى قائال : فأجاب اخلبير ا

ππ π∏



µ±

dLI « v ≈ bÓFÚBÓÓ½ ≠±∞

كن أن يكـون كل شئ وقفاً عـلى أمريكـا.. البد أن يكـون لدينا ال 
نحن أيضاً.. نقرأ فى اجلرائد.. فى أمريكا "جمعية أصحاب األصابع
ـرة" و.."نـادى الـسـتـة". و.."جـمـعــيـة البـسى األحـذيـة األكـبـر من ٤٧ 
األزواج الذين يُـضْرَبـون يـوميـاً من زوجـاتهم".. والـعـديد من مـثل هذه
اجلـمعـيـات والنـوادى والنـقـابات الـغـريبـة.. ومـا ينـقـصنـا نـحن حتى ال
نــكـون مــثـلــهم... وهـا هى عــنـدنـا قــد تـأســست "نـقــابـة الــذاهـبـ إلى
... أنا لم أذهب إلى باريس.. أو القـمر".. هذه الـنقـابة تُنـاسبنى تـمامـاً
نـيــويــورك وال حـتـى إلى أزمـيــر أو أنــقـرة... ولـم أتـمــكن من ذلك.. إن
أطول رحالتى كانت بـ حى شِيشْـلِى وسِيزكَـجِى وتمر بـالترامواى...
ا لم أتـمكن من الـسفـر إلى أى مـكان فال أقل من أَن أُسـافر إلى وطـا
الـقـمـر... وأصـبـحت عـضـواً فى "نقـابـة الـذين سـيـذهـبـون إلى الـقـمر".

الـزراعى الـعـالـى حـول آفـاق الـتـعــاون الـدولى فى الـعـالقـات الـزراعـيـة
اتـضح أن هـناك عـوامل إيجـابـية وعـوامل سلـبـية فى الـعالقـة التـنمـوية
ـدخالت الـزراعـيــة والـنـاجت الـزراعى  وقـد جـاء فى الـتـقـريـر أن بـ ا
سيطرة عـلى وجهة النـظر التى أثيرت انية كـانت هى ا الشخصيـة األ
انى يعـتمد على مـعادلة الربط ؤتمـر الدولى  وأن الفـكر اال فى هذا ا
ــتـحـصل وأنه البـد أن يـكـون هـنـاك حـفـاظ عـلى بـ األجـور والـنـاجت ا
الناجت لكى ال تتدهور األجور  وأنكم قد فهمتم أيضا من هذا الشرح

بسط العالقة ب األسعار واألجور. ا
التفت نورى أفندى إلى القروي مخاطبا :

- الشك أنكم أدركـتم هـذا  إن الـسيـد احملـتـرم يود أن يـقـول لكم
ركز  تد من احملـطة الـقائمـة إلى ا إن طريق الـسكـة احلديد سـوف 

وأن هذا األمر قد انتهى واتخذ فيه قرار  هل فهمتم أيها .
هـبت عاصفة من الـتصفيق وحـمل السياسـيون على األكتاف  ولم
يـنـتــظـروا تـنـاول الـطـعـام ألنـهم سـيـتـوجـهـون إلى مـركـز آخـر  ركـبـوا
ـواطـنون الـسـيارات إلـى مسـافـة ما  ثم انـطـلقت سـيـاراتهم  ورفع ا
ـواطنـ  ورويدا رويدا اخـتفت الـسيارات السـيارات وسط هـتافات ا

عن األنظار وتوارت وخفت الهتافات.
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- فبدأت فى الصراخ طالباً النجدة.. احلقونى... !
- ذُمَّ على أسنانك.. فلم تقطع من طريقك نحو القمر إالَّ القليل..
- من الــسَّـهل أن أَذُم أســنــانى... ولـكـن اخلـرق يــتـسـع.. الـثــقـوب

كَبُرَت.. صعب الترقيع.. ليساعدنى بعضكم وإالَّ سأسقط... !
- هنـا دولة الـقمـر... ها نحن نـرسل إليك جـوال من دخـان قطار

ساعدات.. مؤسسة ا
ـسـاعـدة.. وجـدت نـفـسى فى الـقـمـر.. إلتف ارتـفـعت فـجـأة بهـذه ا

: حولى جمع غفير من أُناس يُشْبِهُوننا تماماً
.. - أهالً وسهالً

- أهالً بكم...
أَرْكَـبُونى شـيئاً عـجيـباً لم أر مثـله قط.. وب طَـرْفَة عـ وانفتـاحها
وجدت نفـسى داخل مديـنة كـبيـرة.. فوقهـا مبـانى شاهـقة.. غُـصْنا فى
بـناء ضخم مـكتوب عـليه "جـامعة الـقمر".. وكـلما أردتُ أنـا الكالم كان

رجال القمر يصدَّوننى مرددين:
- هنا ليست دنياكم... ليس لدينا وقت نُضَيعَه فى الكالم..

; اتسَاعه كاتساع االستاد الرياضى.. مكتظ دخلنا مدرجاً دراسياً
كما هو احلال فى مسابقاتـنا الكروية... ولكن الفرق أنهم ال يصيحون
أو يهـتفـون بل كـانوا يـجلـسون فى صـمت وسـكيـنة... أصـعدونى إلى
ـنـصَّـة.. وعـلى الـفور بـدأ الـبـروفـوسـور فى احلـديث إلى هـؤالء الذين ا

كانوا يصغون له باهتمام.
- هـا أنـتم تــرون واحـداً من حــيـوانـات الـدنــيـا الـذيـن حتـدثت لـكم

ـنـزل وفـرحــة أمل الـصـعـود إلى الـقــمـر تـغـمـرنى... عـلى رجـعت إلى ا
ـدفئـة... تـغـيَّـر حالى.. الـعـشاء أكـلـنـا حـتى الـشبع... وحـتى إشـعـال ا
.. امــتـلئ داخـلى وكـأن مـا حتت جــلـدى من حلم وعــظم ودم قـد سُـكِبَ
... وبـدأت فى الـطيـران كـالبـالـونات بغـازات خـفيـفـة وكأنـهـا دخـان تِ

لوَّنة التى انقطع خيطها.. ا
- طِر يا بابا...

ارتفَعت.. ارتـفعت... صَـعدتُ أوالً فوق أسـعار اخلـشب.. والفحم..
ـسـاكن.. ثـم فى الـنـهـايـة حَـلَّـقت فـوق آفـاق ثـم عَـلَـوت عـلى إيـجـارات ا

السوق السوداء..
إرتفع كيفما تشاء;

كان.. فمكانك ليس هذا ا
فاجملئ إلى الدنيا

ليس فضالً يعلو اآلفاق...
وبعـد أن ارتفـعت وتخـطيت عـنان الـسمـاء.. شعـرت وكأن الـغازات
التى بـداخـلى بـدأت تتـسـرب من الثـقـوب واخلروم الـتى فى جـسدى...
مـصيـبة... بـعـد أن وصلت إلى هـذا االرتفـاع..!! كنتُ كـاخملمـور الذى
سـقط من عـلى كـرسى الـسـلطـة واإلقـبـال... ولن يـكون سـعـيـداً إذا ما
.. اصطدمت مؤخرته باألرض وأفاق من سُكْرِه... لقد أصبحت مُخَرَّماً
وغـطت كل جـسدى ثـقـوب الدَّيْـن.. وهمـوم الـصرف ومـطـالب الـعَيْش..
.. يـنـفـتح.. حـتى اتـسع بـحـيث أنـنى كُـلَّــمـا أغـلـقت عـيـبـاً.. انـفـتح ثُــقـبـاً

اخلرق..
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فـإن بـنى الـبـشـر الـذين عـلى سـطح الـدنـيـا ال يـسـتـطـيـعـون الـعـيش أو
احلياة بدون هواء..

ستمع الذين كانوا يصغون باهتمام    فجأة ثار واحد من ب ا
.. حتى هذه اللحظة.. شَدَّد من قبضته وأخذ يلوح ناحيتى صائحاً

- ميكروب.. ميكروب
   انطلقت احلناجر خلفه بنفس الهتافات.

   استمر األستاذ فى حديثه;
- بـيـنــمـا كـان يــتم الـقـذف بــهـؤالء اجملـانــ إلى الـدنــيـا الـتى هى
مسـتشفـى وبيمـارستـان القـمر.. اخـتلط بـهم بضع من الـعقالء... ومن
ح آلخـر يُـصـادف عـلى الـدنيـا أطـفـال هـؤالء العـقالء. ولـكن مـجـان
َصَـحَّات الدنـيا ومـخربـوها.. يـزجـون بهـؤالء العـقالء من الرجـال إلى ا

صَّحات متهم إياهم باجلنون.. يغلقون عليهم ا
.. كانوا يصيحون; ستمع زاد هياج ا

- لنشنقه
- لنقطع رقبته...

   زاد الهـياج.. وتداخـلت األمور فى بعـضها الـبعض وبغـتة هجم
اجلمع الغفير علىَّ.. والتفت اآليادى حول حَلْقى.. 

- هير.. هير... هـ...ر
كان آخر نفس يخرج من حنجرتى.. امتدت يد إلىَّ.. وهزتنى;

- بابا... إن شخيرك يعلو..
ـدفـئة... فـتـحت عـيـنى .. فـإذا بى قـد اسـتـغـرقت فـى الـنـوم أمـام ا

عنهم فى احملـاضرات السابقة... ! .... وها أنـذا أُكرر على مسامعكم
مـرة أخرى كيفية إنـشاء الدنيا. إن حيـوانات الدنيا يعـتقدون أن القمر
هم; ... واحلـقيقـة عكس ذلك تمـاماً.. فقبل قد انشق وانـفصل من عوا
خـمس ألف سـنة ضـوئية من اآلن.. كـان قد تـكاثر عـلى سطح الـقمر
.. .. وأصـــحــاب الـــســوابـق.. واخملــرفــ اآلالف واآلالف من اجملـــانــ
ـشـافى الـتـى افـتـتـحـنـاهـا.. فـاض الـكـيل... وكـان أصـحـاب اكـتـظت ا
الـسوابـق هؤالء والـصـابـئـون يزيـدون األمـور قـبـاحة وسـوءاً يـومـاً بـعد
يــوم... وأسـوأ مـا فـى األمـر.. أنـهـم كـانـوا يــفـســدون أخالق أطـفــالـنـا
وأوالدنــا.. وتـمــكـنــوا من إضالل حــتى كــبـار الــعـقـالء فـيــنـا.. وكــانـوا
يُــخـرجـونـهـم عن أطـوارهم.. ومـهــمـا  الـقـبض عــلـيـهم.. أو  إغالق
مــحـافـلـهم.. فــلم نـتـمــكن مـنـهم. أُلــقى بـهم عـلى قــمم اجلـبـال.. ووسط
ــعـسـكـرات وأمـاكن الــبـيـداء والـصـحــارى.. و الـتـحـفظ عــلـيـهم فى ا

احلَجْرِ .. فلم تُجد نفعاً كل هذه اإلجراءات.
   وأخـيـراً .. كـان البـد من تـطـهـيـر إنـسـان الـقـمـر من شـرورهم..
ولكى يـتم التـطهـر من هؤالء اجملـان واخملرفـ وأصحـاب السوابق..
فكـر أهل الرأى فى القذف بهم فـى مكان منفصـل.. إلى مكان بعيد...
وقذفنـا بهم فى أحط بقعـة لها عالقـة بالقمـر.. ألقينـا بهم إلى الفراغ..
وصـارت هـذه (الدنـيـا). ألقـيـنا بـكل اجملـان إلـيـها.. يـعنـى الدنـيا هى
مـشـفى.. بـيـمـارسـتـان.. ومـنـذ ذلك الـزمـان; وقـد قـطـعـنـا كل الـصالت
.. فيلزمهم معهم.. تقطـعت العالقات فيمـا بيننا.. فـلكى يعيش اجملانـ
هواء عَـفن.. مُـسَمم.. وذلك فـالـدنيـا يُـحيـطـها الـغالف اجلوى.. واآلن..
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Vataji Vazife  

اهتز السجن وانتشر اخلبر فى كل العنابر والزنزانات
   يا أخى لقد قبضوا على إحسان واظل 

- ال تقل هذا 
- بشرفى هذا ما حدث 

- يا أخى الرجل قد تاب عن كل هذه األعمال 
- إنه منذ فترة طويلة وهو يدير مقهى 

- إنه منذ ما يقرب من عشر سنوات لم يعد إلى مثل هذه األعمال
- ال تصدقه - هذا كذب 

ساء - ليس كـذبا يـا صديقى لـقد أتـوا به من احملكمـة مع بريـد ا
رأيته من حتت الـباب رأيته وهو يدخل احلـمام حتى أنهم زجوا به إلى

"احلجر الصحى" 

نـظرت فـيما حـولى.. واستـنشـقت نفسـاً عمـيقـاً حتى مألتُ به صدرى;
وقلت:

- أوووه .. كانت هناك دنيا... !
"١٩٦٧"   
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واظلـ إحسان إن إحسان واظـل الذى يتجـاوز اخلمس من عمره
سـبحته وكأن أحدا ال يـتحدث إلى الذين الـتفوا من حوله وهـو يعبث 
يـجلس أمـامه وهو يـرتدى خـفا فى قـدمه ويحـكى نورى بك الـذى كان

يرتدى روبا سأل نورى بك إحسان قائال:
- كيف حدث هذا يا أخى إحسان ?

- والـله يـا سيـدى مـهمـا قـلت اآلن فسـيـبدوا وكـأنـنى أكذب عـلـيكم
ولن تـصــدقه ألن مــا حـدث لى ومــا وقع  أنـا نــفــسى ال أصـدقه فــقـد
إبـيض شعرى فى هـذا الطـريق قبل هذا بـسنـوات طويلـة هل تفـهمنى
اآلن - سـتـسخـر مـنى وكـأنـهم أمـسـكوا بـى من اجلامـع وآتوا بى إلى
ـا تـظن ـا يـأتى هـذا إلى ذهـنى صـدقـنى إن الـوضـع أسوأ  هـنـا ر

رة فى خدمة وطنية. ا تتوقع إننى هنا هذه ا وأغرب 
- لقد ألقوا بى هنا لهذه اخلدمة الوطنية . هل تفهم ?

- لـدى مقهى وأديرهـا على ما يـرام هل تفهم ? وذات يوم أتى إلى
ديرية . اثن من اخملبرين وقاال لى عليك أن تأتى معنا قليال إلى ا

دنـيـ فمن - أنـا أعرف كل رجـال الـبولـيس أمـا هـذين الرجـلـ ا
اجلـيل اجلديـد . هل تفـهمـنى ? أنا ال اعـرفهم فـوجدت أن ال فـائدة من
راوغـة طبـعا ذهـبت مـعه وهنـاك وجـدت ? حيـدر اللـطيف ,هل تـذكره ا
الــذى كـان مــنـذ وقت ذلك الــوقت رجل أمن واآلن هـو مــديـر األمن لم
يـتـغيـر فـكمـا هـو بخـفه ظـله ودعابـته لـقد أطـلـقنـا عـليه حـيـدر اللـطيف
بالرغم من أنه كـان  كفاك الـله شره عنـيد وقاسى هل تـفهم . وهنالك

سألت حيدر بك.

- انـظـر يـا أخى انـظـر إن الرجـل قـد نسـى تـمامـا طـريق الـسـجن
والسجون وهم قد قبضوا عليه وأتو به.

- يا أخى من هو إحسان واظل هذا ?
- أنتم ال تعرفـونه فلم تكـونوا عاصرتـموه أنا أعـرفه منذ كنت فى

زنزانة الصبيان فى حى مهترخانه
- فى ذلك الزمان لم يكن هذا السجن قد بنى 
هترخانه  هل تفهم ? - أنا أعرف كان هناك ا

     نحن كنا نقضى العقوبة هناك 
- كانت يده خفيفة - سريع - ال يفوقه أحد

- لقد ظل إحـسان واظلـ خمسـة عشر يـوما باحلـجر الصحى ثم
اخذوه من هناك وزجوا به فى إحدى الزنزانات فى الدور الثانى فكل

. سن يعرفون من هو إحسان واظل أصحاب السوابق ا
- حمدا لله على سالمتك يا أبى إحسان 

- مرحبا بك يا إحسان بيه 
- أى جرم ارتكبت يا عزيز إحسان ?

- وزع الــشـاى عــلى اجلــمـيع فـى الـعــنــبـر فــمـا كــان من إحــسـان
واظـل إلى أن وضـع مائـة ليـرة على صـينـية الـشاى وطـلب دوراً آخر

ضبوط . من الشاى ا
- بـدأ إحـسـان واظلـ يـقص عـلى الـذين الـتـفـوا حوله عـن أحواله
ومـا كـان يـقـوم به قـبل مـجـيـئه وكـان من بـ الـسـجـنـاء الـذين الـتـفوا
حـوله نورى بك احملكوم عـليه بثمـان سنوات وكان يـجلس فى مواجهته
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يا سيدى ما هذه الوظائف الوطنية التى نعرفها أهى اجلندية .
ــسـألــة فــوجـهت تــمـام - مــعـنـى ذلك إنـهم اســتــدعـونى فـى هـذه ا

حديثى إلى حيدر باشا .
بالله عـليك يـا سيـدى أقبل قـدميك أنـا قد قضـيت اخلدمـة الوطـنية
هذه يـا سيـدى فى سالح الـبحـرية وبـقيت فـيهـا ست سنـوات قضـيتـها
فى ترسـانة "ريـفان خـانه" فى الـسجن الـعسـكرى والـتى لم يضـيفـوها
إلى اخلدمـة الـعسـكـرية فـقـد كـنت كثـيـر الهـروب ولـكن أخيـرا أنـهيت
اخلـدمـة الـوطـنيـة بـعـد ست سـنـوات أشـكـر الـله عـلى ذلك كـمـا أن يا

سيدى عمرى قد جتاوز اخلمس فأى خدمة وطنية أخرى ?
- ومـا أن قـلت أنـا هذا - أتـفـهـمنـى - حتى طـلب لى حـيـدر بـاشا
واحـد قـهـوة وقـدم إلى سـيـجارة ,فى هـذه الـلـحـظـة زادت حيـرتى هل
تـفـهـمـنـى ? فـأى خـدمـة وطـنــيـة يـريـدونـهــا مـنى إنـهـا لــعـبـة  أتـرونـهم
يــريـدونــنى أن أقـرأ لــهم الــكف أو أنـظــر لـهم فـى الـبــخت وسط هـذه

احليرة قلت حليدر باشا:
- يـا سيـدى هل هـناك أمـر آخر خالف هـذه اخلدمـة الوطـنيـة التى
حتدثنى عنها . أأمـرنى يا سيدى . أوضح لى ستجد روحى على كفى

فأنا ال أنسى أفضالك علىّ فموقد مقهاى هو من فضلك أنت .
- فما كان من حيدر باشا إال أن قال :

ـطلوبـة هى ليست اجلـهادية - أنت فهـمت خطأ اخلـدمة الوطـنية ا
أو العسـكريـة إنها مـسألـة أخرى إنهـا خدمـة للبـلد كـلها أنت اآلن فى
يـديك إن تقدم خـدمة لبـلدك وتـبيض بهـا وجه حكومـتنا فـحكومـتنا فى

- لقد طلبتنى يا سيدى فرد علىّ بلطف .
- تــفـضـل بـاجلــلــوس يــا إحــسـان فــبــمــجــرد أن قــال لى تــفـضل
ـكـان أدركت أن هـنـاك لـعـبـة أخـرى فـحـيـدر بـاجلـلـوس وأشــار إلى ا

اللطيف الذى أعرفه يبدو لطيفا ولكنه حاد كالسيف سليط اللسان.
جلست حيث أشار وقلت :

- سيدى . أنت تعلم أنه انقطعت صلتى بكل هذه األعمال أنا تبت
وأصلح الله  من حالى . 

ومـا أن قال لى هـناك شـيئا أطـلبه مـنك يا إحـسان حـتى انتـابتنى
رجـفة فـأنا قـد أبـرئت ذمتى مـن كل ما كـان عـلى مع آخر عـمـليـة قمت

بها فكيف يطلب منى شيئا اآلن.
لقـد فتحت القهوة بنـصيبى من العملـية األخرى بعد أن أوفيت بكل

ما كان على  وقررت التوبة فتمالكت وقلت :
- سيدى انت تـعلم جيداً أنى كنت أعـطى كل واحد نصيبه فى كل
عـمـلـيـه أقـوم بـهـا والـفـضـل يـرجع لك فى تـوبـتى وقــد سـحـبت نـفـسى
رور الـزمن وأغلقت ة قد انـتهت  وطهـرت يدى وكل احلسـابات القـد

هذا الباب تماما واآلن ماذا تريد منى ?
وبـينـمـا أنا ألف وأدور فى دائـرة الـلطف والـلـباقـة هـذه فإذا حـيدر

باشا يقول لى:
ة قـد أغلقت فال تفتح هذه الدفاتر اآلن مرة - إن احلسابات القد
أخـرى فإن سـبب استـدعائى لك اآلن هـو شئ آخر فـأنت مطـالب بأن

تقوم بخدمة وطنية لهذه البالد.
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فى أى أمـر من أمور بالدنا فـتحدثوا لـهم عن الزراعة والـغابات . فلم
تـعجـبـهم أعمـالنـا فى الـزراعة والـغـابات . هل تـفهـم ? حتدثـوا لهم عن

صانع فلم تعجبهم مصانعنا أو منتجات مصانعنا. هل تفهم ? ا
- احتـارت احلكـومة وأصـبـحت فى موقف حـرج جـدا أمام الـلجـنة
األجـنـبـيــة أخـيـراً قـالـت احلـكـومـة ال بــد أن جنـد شـيـئــا يـعـجب هـذه

الهيئة البد أن يعودوا إلى بالدهم منبهرين من أعمالنا ...
وما أن حكى لى حيدر باشا هذا األمر حتى قال :

- هذه هى اخلدمـة واألمر ب يـديك يا عزيـزى إحسان وكـما ترى
إنها خدمة وطنية .

- وحسب مـا فهـمت يـا عزيـزى أن حكـومتـنـا احلالـية لم تـنجح فى
ترضية هذه اللجنة األجنبية ولم تستطع أن جتعلهم يعجبون بأى شئ
فى بالدنـا ومـعـنى ذلك أن الـدور قـد حـان عـلى الـسـرقـة والـلـصـوصـية

والنشل وها هو الدور قد حان علىّ .
- فتوجهت باحلديث إلى حيدر باشا وقلت : 

- فـهــمت يـا افــنـدم تــريـد احلــكـومــة أن تـظــهـر أن لــديـنــا أعـمـال
الـلصـوصيـة بشكل كـبيـر حتى تـقول احلـكومة لألجـانب :إذا كانت كل
األمـور وكل األحوال سـيئـة فإن الـسرقة قـوية جـدا  وأن تعـود اللـجنة

وهى سعيدة لهذا اجلانب فرد علىّ حيدر باشا قائال :
- األمـر هكذا تقـريبا إننا نـود أن نقول لهؤالء الـناس أن البوليس
قـوى جــدا عـنــدنـا وأن نــثـبـت لـهم أن رجــال الـبــولـيس يــعـمــلـون بــجـد

واجتهاد فقلت :

أمس احلاجة إلينا  محتاجة إليك.
- فقلت:

أرجوك يا سـيدى ال تسـخر منى وال تـلعب بأعصـابى من أكون أنا
حتى حتتاج إلى حكومة كبـيرة كحكومتنا . أنا مجرد نشال قد وهل

مكن أن حتتاج احلكومة حلقير كهذا فقال حيدر باشا :  من ا
- هـذه هى احلكـومة وأمـور احلكـومة والـسيـاسة ال تـكون واضـحة
تماما وإذا ما حانت الفرصة فإن احلكومة تكون محتاجة لكل فرد من
ـا أنك من مــواطـنى احلـكـومــة فـاحلـكـومـة فى مـواطـنـيــهـا وأنت اآلن 

حاجة إليك وهى تنتظر منك خدمة.
رددت عليه فأجبته : 

ـا أن األمـر خـدمة لـلـحـكـومـة أتـفـهـمـنى يا - أأمـر يـا سـيـدى طـا
سـيـدى رقـبتى فـداء لـلـحكـومـة ولـو أمرتـنى بـأن أقـتل نـفسى فـسـأنـفذ

األمر فورا.
- بعد هذا يا عزيزى قام حيدر باشا بتوضيح األمر لى فاحلكاية
يـا سيـدى ببسـاطة أن هيـئة أجـنبيـة كبيـرة قد وصـلت إلى بالدنا هذه
ارك ومـن فرنـسـا . ب ان ومـنـهم من الـد الـهـيـئة تـضم أمـريـكـان وأ
هـذه الهـيـئـة جتار وأطـبـاء ومـهنـدسـ وأسـاتـذة متـخـصـصون من كل
نـوع جـاءت هـذه الـهـيـئـة لـفـحص أو تـدقـيق أوضـاع بـلـدنـا من جـمـيع
النواحى وبـناءا عـلى التقـرير الذى تـعده هـذه اللجـنة سـتقدم احلـكومة

ادية حلكومتنا . هل تفهمنى ? ساعدات ا ا
- ولكن هـذه اللـجنـة كلـما ذهـبت إلى أى مكـان ال يعـجبـها الـعجب
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اذا ? فقلت يا أفندم أنا ال أستطيع أن أقوم بهذا فسألنى مستغربا 
مـنـذ فتـرة طـويلـة قـد تركت هـذا األمـر وقد ثـقـلت يداى ولم يـكن هـناك

تدريب فقال :
- أنا ال أفهم هذا الكالم البد أن تمشطهم .

ـوت الـزمار - فـقـلت : لـقـد تبت مـرتـ فـقال يـا عـزيـزى إحسـان 
ويديه تـعزف (تلـعب) فقـلت له هناك من هم أمـهر مـنى اآلن فى النشل
لو مـنـحـتهم هـذا الـشرف سـيـقـومون عـلى أحـسن مـا يرام هـنـاك جيل

جديد من النشال وطرق جديدة من النشل. 
- فـقال : الـدهن فى الـعـتاقى يـا عـزيزى إحـسـان فاجلـيل اجلـديد
يشـرب لبنـا مخلـوطا وال نثق فـيهم ألنهم سيـسرقون الـهيئـة ويعرونهم
ا نريد ونكون نـحن فى موقف ال يحسد علـيه وبينما كان ولن يأتـوا 
يـجب أن نـعـلى مـن شـأن الـبـولـيس أمــام تـلك الـهـيـئـة فــيـوقـعـنـا هـؤالء
الـنـشـال اجلـدد فى مـوقف أخـر ال نـحسـد عـلـيه نـحن فى حـاجة إلى

لص شريف مثلك يلزمنا رجل شريف ?
- فـقـلت : عـفـوا يـا سيـدى أقـبل قـدمـيك يا بـاشـا لن أسـتـطيع أن

ثل هذا العمل وأطلت فى التوسل والرجاء . أقوم 
- فما كان من حيدر باشا إال أن تغير واحتد وقال :

كن أن يؤول إليه حالك - لك ما تريد يا إحسان  أنت تعرف ما 
أنـا قـد أعـطـيـتك الـفـرصـة لـكى تـقـدم خـدمـة لـلـوطن وهـا أنت تـتـمـنع .
نوعات أعرف أنـنا سنهاجم مقهـاك وأنت تعرف إننا نعـلم بأنك تبيع 
فى مـقـهاك وأنـا أعرف أن سـوق الـبودرة رائج بـ زبـائنك . فـكر ألف

- هذا أمر صعب يا سيدى فقال :
ـا كـنت أنت مـسـجل لـديـنـا - نـعـم صـعب ولـهـذا اسـتـدعـيـنـاك و
هارته وأنك لص محترف مسـجل خطر منذ القـدم ونشال مشهـود له 

فقد رأيناك أنسب من يقوم بهذه اخلدمة الوطنية. 
- فى الواقع  كـلـمات حـيدر بـاشـا هذه الـلطـيـفة أثـارت فى داخلى

شاعر وقلبت أفكار رأسى رأسا على عقب فسألته مستفسرا : ا
- مثل ماذا يا سيدى .

- فـشـرح لى وقـال أنه سـيعـرفـنى بـالـفـنـدق الـذى تـسـكن فـيه هذه
الهيئة ويعرفنى على أعضاء هذه الهيئة هل فهمت ? 

-  وأنـا بـدورى سـأقـوم بـاالصـطـدام بـبـعض أعـضـاء هـذه الـهـيـئـة
وسـأنشل كل ما تصل إلـيه يداى هل فهـمت ? وطبعا سـيسرع أعضاء
سروقات وسوف يقول لهم الهيئة بالتوجه إلى البوليس وتقد بالغ با

رجال البوليس :
" ال تـقـلـقـوا علـى االطالق فإن الـبـولـيس فى غـايـة القـوة والـنـشاط
ولن تـمر اوقات طويلـة إال وتعود إليكم مـسروقاتكم طبـعا رجال أمننا
يـقولون هذا وأكون أنـا قد أعطيت الـبوليس كل ما يكـون قد نشلته من
سروقات - هل هؤالء الناس وبالطبع سيقوم رجال البوليس بتسليم ا
فـهـمت ? وبـالطـبع سـيقـول أعـضـاء الهـيـئـة حسـنـا حـسنـا مـا أنشط

هؤالء الرجال.
بـعد أن أوضح لى حيدر بـاشا األمر فمـا كان منى إال أن وضعت
القهوة والـنعمة التى أمامى وأقسمت حلـيدر باشا قائال : أعمى عينى
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سروقات كما هى بالتمام والكمال إلى أصحابها  سنقوم بإعادة ا
- فقلت : أمرك يا افندم 

- أعــطـانى حــيـدر بـاشــا عـنـوان الــفـنــدق الـذى تـنــزل فـيه الـهــيـئـة
األجنبية وأرانى صور كل أعضاء اللجنة وأوصاف كل منهم على حده
وبعـدها ودعنى قائال : هيـا الله يوفقك وسنـرى يا إحسان واألمل كله
مـعقـود عليك ولـو أمكـنك أن تغـربل رئيس الـهيئـة كم أكون سـعيدا بك

مع السالمة .
ـلـ وقـفت - يـا عـزيــزى إن هـذه األمـور أسـهل عـلـيــنـا من أكل ا
ـسـاء ظـهـر هـؤالء فـنظـرت إلى أمـام الفـنـدق تـسـمـرت هـنـاك وقـبـيل ا
الـصور الـتى فى يـدى . تمـام - هـا هـو رئيس الـهـيئـة وهـا هى زوجته
إلى جـواره اقـتربت ارتـطمت بـالرئـيس وأثـناء ارتـطامى اخـذت كل ما
وصــلت إلــيه يــدى . واصــطـدمت بـه مـرة اخــرى ولم أتــرك له أى شئ
وفـى هـذه الـلــحـظـة أدركت إنــنى لم أنس حــرفـتى وعـلى الــفـور أخـذت
راحـيض الـعـمـومـيـة وهنـاك فـتـحت احملـفـظة صـيـدى واجتـهت نـحـو ا
الـتى نـشـلـتهـا مـاذا أجـد فـيـها هـل تصـدق يـا عـزيـزى لم أجـد سوى
سوحة فـركبنى الشيطان وشككت فى نفسى لبعض عمالت معدنية 
حلــظـات إال أنــنى كــنت واثق أنـنـى لم أتـرك أى شئ حــتى فى جــيـوب

بنطالى هل تفهم ?
ـديــريـة ومــا أن رآنى حــيـدر - لـم أتـرك أى شئ فــتــوجـهت إلـى ا
بـاشـا حتى احـتـضـننى وهـو يـقـول : أين أنت يا أخـى العـزيـز وما أن

ناولته احملفظة حتى قبلنى من جبينى وقال :

كن أن يكون. مرة وأنت تعلم ما 
ـهمة مـضطراً ولـكننى - وجـدت كل الطرق مـغلقـة أمامى فقـبلت ا
قـلت : ولـكن يـا ســيـدى ال تـكـون خـدمـة بــدون عـدة لـيـراتٍ " حلـالـيح "
نـفتـرض إننى أتـيت إليـكم وسلـمتـكم كل ما نـشلـته ماذا سـيعـود علـينا

من هذه العملية ?
- فغضب حيدر باشا وزادت حدته وقال :

- قلـنـا هـذه اخلـدمة وطـنـيـة أال تـخجل مـن أن تقـبل نـقـودا مـقابل
هذه اخلدمة وزادت حدته وعال صوته وهو يقول : أال تخجل من طلب

مقابل للخدمة الوطنية حتى قلت :
- ال تـغضب يـا سـيدى األمـر فى غـاية الـبـساطـة فمـثال أنت تـقوم
هـام رجل البـوليـس وهذه خدمـة وطنـية ولـكنـك تتقـاضى عـنهـا نقودا
ـكن بــأن تـقـوم بــهـذه اخلـدمـة فى بــدايـة كل شـهــر عـدا ونـقــدا فـهل 
الوطـنية دون أن تـقبـض هذه اللـحالـيح وأعضـاء مجـلس الشـعب مثال

أال يقومون هم أيضا باخلدمات الوطنية ?
- يا سيدى الصـداقة شئ والواجب شئ والعمل شئ آخر وأمور
الــدين والـدنـيــا تـخـتـلف عـن بـعـضـهــا الـبـعض والــواجب الـوطـنى شئ

وأمور اللحاليح شئ آخر.
- فقـال : ليـكن ما دام األمـر كذلك فـأنت حـر فى مقـهاك تـستـطيع
أن تفعل مـا تريد فـيها . بع واشـتر كمـا تشاء ولـكن حذارى أن تخفى
ـا ســتـنــشـله من أى فــرد من أفـراد هــذه الـهـيــئـة والبـد أن أى شئ 
حتضر كل ما تصل إليه يداك فى الـتو واللحظة إلى هنا ونحن بدورنا
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كان منه إال أن قال :
- عـفـارم عـلـيك يـا واد يـا إحـسـان مألت عـيـنى اآلن بـارك الـله فى

يديك فقلت :
- يـا سـيدى كـنت سـأتـرك الرجل عـاريـا أمـام الفـنـدق كمـا لـو كان
داخل احلمـام ولكنه صعب على فـتركت عليه مالبسـه الداخلية ال أطيل
عـلـيكم فـقـد ظـللت خـمـسة عـشـر يومـا وأنـا أنـشل أعضـاء هـذه الهـيـئة
رجالها ونسائها ولم اترك أيا منهم إال وكأنه فى طريقه إلى أن جترى
له عـمـليـه جراحـيـة كـنت علـى وشك أن اقتـنص حـتى أكـبـادهم من ب
ضلوعهم إال تـفهمـون وقد صعبـوا على أن اتركهم بـدون أكباد ولكن

ذات مره قلت حليدر باشا :
- اسمح لى يـا فنـدم وأنا أجـرى عمـليـة نشل لـكبـد وطحـال رئيس
هذه الهـيئة األجنـبية ولم يتـمالك حيـدر باشا نفـسه من الضحك وكان
يا أعـزائى ب أعضـاء هذه الهـيئة سـيدة تمكـنت من أن أفتح الـشنطة
الـتى معـها وجـردتها مـن كل ما فيـها وأتـيت بكل مـا سرقـته ووضعته
دهش أن هـذه السـيدة لم أمـام حيـدر بـاشا فى مـديريـة األمن ولـكن ا
تـأتِ إلى البـولـيس ولم تـبـلغ أى جهـة أمـنـية عن مـسـروقـاتهـا وانـتـظر
رجـال االمن ثـم أتـوا بـفـرد من أفـرادهم الـذى يـعـرف الـلـغـة االجـنـبـيـة

وحتدث هاتفياً إلى الهيئة االجنبية وسأل :
- هل يا ترى سرق منكم شئ فردوا عليه قائل :

- لم يـسـرق أى شئ فـقال لـهم الـبـولـيس فتـشـوا جـيـدا فالبد أن
شيئا قد سرق 

- بارك الله فيك لقد أنقذت شرفنا .
- كان رئيس الـهيـئة األجـنبـية منـذ دقائق قـد أبلغ أن مـحفـظته قد
ضاعت وقـد قلـنا مـنذ خـمس دقـائق " ال تقـلق لن يأت الـغد إال ونـكون

قد وجدنا لك محفظتك فلدينا البوليس فى غاية القوة ".
- فقلت بعد أن سلمته احملفظة :

- هــا أنـا ذا يــا سـيــدى قـد قــمت بـواجــبى الــوطـنى فــاسـمح لى
اذا الـعجلة هـذه الضربة ال باالنصراف ألعـود إلى مقهـاى فقال لى : 
تـكفى لـن تكف عن نـشل األخـرين فـتوجـهت إلـيه بـالرجـاء أرجـوك يا
سيـدى إن يدى سـتـعتـاد العـمل مرة أخـرى ولن أسـتطـيع أن أسيـطر
على نـفسى مـرة أخرى رجـوت وكررت الـرجاء إال أنه لم يـسمع لى -

هل تفهمونى ?
- بـدأت بـكل أعـضــاء الـهـيـئـة واحــدا واحـدا وكـلـمـا نــشـلت شـيـئـا
ـديـريـة وســلـمت مـا وصـلت إلـيه يـداى وذات مـرة اجتـهت فـورا إلى ا
أفرغت كل ما لدى أحدهم وأخذت مفاتيحه ومنديله والعته سجائره
وحـتى العمالت الفـكة التى فى جيب بـنطاله وخلعت الـنشان الذى كان

يعلقه على ياقته. 
ـا أفـعـله به فــمـا زال نـائـمـا لـدرجـة - ومـا زال الـرجل ال يــدرى 
إنـنى لـو خـلعـت حتى بـنـطـاله من قـدمـيه مـا أحس به ? أغـرانى وضعه
هـذا بـأن أقـول لـنــفـسى يـا واد يـا إحـسـان فـكك هـذا الـرجل فـأخـذت
زرايـر قـمـيـصـه وزرايـر كل مالبـسه لم أتـرك شئ وعـلى الـفـور اجتـهت
سـروقـات أمـام حـيـدر بـاشـا فـما إلى مـديـريـة األمن ووضـعت كـومـة ا
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"  إن اللـصوصـيـة فى تركـيا قـويـة جدا ومـتطـورة " وأسنـدت هذا
التصريح إلى رئيس الهيئة .

فأى ذنب ارتـكبت أنـا فى هذا أقـبل أقدامـكم اشرحـوا لى اخلطأ
الـذى ارتـكـبـته لـقـد غـضب رجـالـنـا من هـذا الـتـصريـح ولم يـرحمـونى
وهـاهم قـد ألـقـوا بى فى الـسـجن ويـتـهـمـوننـى بأنـى كنـت أنشـل هؤالء

األجانب . هم الذين قالوا إنها خدمة وطنية هل تفهموننى ?
- فقلت مدافعا عن نفسى حليدر باشا :

- أنا سأحكى وأعترف بكل هذه اللعبة للقاضى فقال :
- يـا غـبى لـو فـعـلت شـيـئـا كـهـذا فـإنك سـتـتـحـمـل الـقـضـيـة وحدك
فـهــنـاك مـئــة سـرقـة فــاعـلـهــا مـجــهـول وأسـتــطـيع أن أحــمـلك كل هـذه

القضايا وتمضى فى السجن ألف سنة.
هـذا هو األمـر يا أخـى وقد بـلعـت الطـعم وصـمت ولم أتفـوه بـكلـمة
وهـا أنـذا قـد سـجـنت عـامـ فى مـقـابل اخلـدمـة الـوطـنـيـة فـقـال أحـد
ستمـع الذين كانوا يصغون إلى إحسـان واظل يا عزيزى ستمر ا
عــلـيك الــســنـون وأنت تــأكل اخلــبـز واحلالوة فـى الـســجن فــتـنــقـضى
ينك ويسـارك فرد عليه إحسان قائال معك ـجرد أن تنظر  السنون 
رء ولكن أحمد الله إننى كنت حق ولكن فى هذا السجن ال يتـحمل ا

أقوم بخدمة وطنية فليعش الوطن الذى قمت بخدمته.

- وبعد أن أحسنوا التفتيش قالوا :
- نـعم لقد سـرق كل ما كـان فى حقـيبـة يد إحدى الـعضـوات فقال

لهم رجل البوليس:
- أكان فى داخل احلقيبة قطعة قماش وردية اللون

- فقالوا : نعم من أين علمت فقال :
- لدينا البوليس فى غاية القوة فنحن نعرف .

- هل رأيت يـا أخى كم أن أمــنـنـا قـوى والـشــرطـة فى غـايـة اجلـد
ـسـروقات حـتى قـبل أن تـسرق والـنـشـاط لدرجـة أنه يـخـبر صـاحب ا
سـروقات ونـقبض عـلى اللـص الذى كـان على وشك أن يـسرق هـذه ا
وبينـما الـهيئـة تعـود إلى حيث أتت التف حـولهـا الصحـفيـون وسألوهم

قائل :
- ما أكثر ما أعجبكم عندنا ?

- ولــكن رئـيس الـهــيـئـة من دواعى األدب والــلـطف لم يـجب إال أن
أحد الصحفي لم يسيطر على فمه وقال :

- إن الـشرطـة عـندنـا قـوية جـدا ومـا أن سمع رئـيس الـهـيئـة هذه
العبارة لم يتمالك نفسه ولم يتحمل وقال :

- نحن تسـعة أفراد بقـينا فى اسـطنبول خـمسة عشـر يوما سرق
كل مـنا تسعـون مرة حقا عنـدكم البوليس قوى ولـكن اللصوص أقوى

من البوليس 
- وفى الـيوم التالى خرجت الـصحف وهى حتمل الـتصريح التالى

لرئيس الهيئة األجنبية :
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فى يـومٍ من األيام تلقى أحـد أفراد األمن السـياسى واسمه سو -
تيانغ األمر التالى:

همة فى غاية - سو - تيانغ افتح أذنيك وعينيك جيداً سأكلفك 
ـهـام التـى قمت بـهـا خالل خـدمتك ا تـعـتـبر مـن أشرف ا األهـمـيـة ر

كلها. طبعاً هذا إن أديتها بنجاح.
: سأل سو - تيانغ دون أن يرفع نظره عن بوطه القد

- هل سأحصل على مكافأة لقاء ذلك يا سيدى ?
ـهـمـة عـلى أكـمل وجـه سـتـنال - طـبـعـاً ... إذا جنـحت بـتـحـقـيق ا

. مكافأة قدرها ثالثة آالف ين. واآلن افتح أذنيك واصغ جيداً
همـة دون توقف ولكن سو - بدأ رئـيس األمن السيـاسى بشرح ا
تـيــانغ ال يـبـدو أنه يــفـهم شـيـئـاً ألن الــثالثـة آالف ين قـد مــلـكت عـقـله
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لو بحثوا فى أرجاء الص لن يجدوا متسوالً أجنح منه".
فى أول يـومٍ بـدأ فـى الـتـسـول مــرّ رئـيـسـه بـجـانـبـه هـمس له وهـو

يضع ب يديه قطعة نقدية:
- أهنئك يـا سو - تيـانغ لو لم أعطك هـذا الدور بنفـسى ألقسمت

بأنك متسول حقيقى.
هـنة الـتسول لم يـستطع أن مـارسة سو - تـيانغ  فى اليـوم األول 
ينفذ مهمته األمـنية وذلك ألن وقته ذهب فى جمع النقود التى وضعت
بـيــده أو رمـيت أمــامه. يـا الــله ... مـا أكــثـر مــحـبى اخلــيـر ومــا أكـثـر
ـسـاعـدة فى بـلـدٍ فـقيـر كـهـذا. لـقـد وضع سـو - تـيـانغ أمـامه مـنديالً ا
نديل بالنقود. ض وقت طويل حتى امتأل ا وجلس فى الزاوية ولم 
لـقـد دهش سـو - تـيـانغ حـيث إنّه اسـتـطـاع أن يـجـمع عن طـريق
التسول وخـالل ثالثة أيام ما كـان يجمـعه خالل عمل شهـر بأكمله فى

الشرطة حتى لو عمل ليل نهار.
ـهنة وفى صبـاح أحد أيام األسـبوع الثـانى من بدء سـو - تيانغ 

التسول جاء إلى أذنه صوت خفيف يقول:
- سو - تيانغ لم تقدم إلى اآلن أى تقرير.

تسول رأسه بخوف نحو رئيسه وقال: - رفع ا
- الـلـه يـرضى عــلــيك .. الــله يــوفـقك ... غــداً مــسـاءً ســأحــضـره
اعطفوا على الفقراء يا أصحاب الرحمة... سأقدم تقريراً يا سيدى...

صدقة للمحتاج وللفقراء ولليتامى.
فقال الـرئيس رداً علـى هذه الرسالـة الرمزيـة التى لم يسـتطع أحد

وقـلـبه. ثالثـةُ آالف ين - كـعـددٍ - شـيئ مـهم جـداً ولـكن عـنـدمـا تذهب
إلى السوق ال يُعد شيئاً يذكر.

ـهـمـته ولـكن ثالثـة آالف ين عـلـى كل حـال سـيقـوم سـو - تـيـانغ 
. قليلة جداً

- سأل الرئيس:
- هل حضرت إلى الدورة التى أقامها خبير االستخبارات السرية

األميركية جاك توفِل ?
- هــه ... !!

قال الرئيس مرةً أخرى:
- اخلبيراألمريكى.

رتبة األولى على الدورة.  - آ .. نعم نعم ... وأخذتُ ا
- ولهـذا أثق بك كثـيراً. اسـمـعنى جـيداً يـا سو - تـيانغ سـنعـتنى
ـكيـاجك لـكى تـتـنـكر بـثـيـاب مـتسـول. وسـتـمـارس مهـنـة الـتـسول من
ــقـابــلـة لـبــنـايــة كـبــيـرة ذات لـون ــسـاء فى الــزاويـة ا الـصــبـاح إلى ا

برتقالى فى شارع بو - كونغ هل تفهمنى ?
- أفهم يا سيدى لن يكون من الصعب علىّ التنكر بهيئةٍ متسول.
- ستـراقب الداخل إلى هذه البنـاية واخلارج منهـا. وسأنتظر منك

تقريراً كل مساء.
- أمرك سيدى.

بدّل سو - تيـانغ هيئته وأجرى مكياجاً نـاجحاً لوجهه حتى ليقول
الـناظـر إليه لـلوهـلة األولى "إن هـذا الرجل مـتسـول" أباً عن جـد حتى
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تسول فهمها: من الذين يرمون نقودهم بيد ا
- انتظر تقريرك.

تـسول سو - تـيانغ قـرابة الشـهر ولم يـكن يفكـر بأنه سـيجمع كل
دة الـقصـيرة. كـمـا أن لهـذا العـمل امتـيازات هذه الـنـقود خالل هـذه ا
ـتـسـول خالل مدة كـثـيـرة فهـو بـاإلضـافة إلى الـنـقـود التـى يجـمـعـها ا
وجــيـزة يـتـمـتـع بـاالسـتـقاللـيــة واحلـريـة "إن أردت تـعـمل وإن أردت ال

تعمل".
ولـهذا وصل سو - تيـانغ إلى قرار سريع ففى صـباح أحد األيام

ذهب إلى مكتب الرئيس.
دة. - هل وصلت إلى نتيجة مهمة بعد غيابك الطويل كل هذه ا

- نعم يا سيدى... تفضل هذا تقريرى.
بـعد أن قـرأ الرئـيس الورقـة التى أعـطاه إيـاها سـو - تيـانغ حتول
لـونه من صفـرة الـليـمـون إلى بـياض احلـلـيب. إذ أن تلك الـورقـة كانت

تتضمن طلب استقالة سو - تيانغ من الشرطة السرية.
قال الرئيس:

- هل جـننت يا سـو - تيانغ لم يبق عـلى تقاعدك إال الـقليل كيف
تهدر حقوقك فى العمل بهذه السهولة ?!!

قال سو - تيانغ:
- ال يهمنى يا سيدى ... سأهدرها.

- شخص صاحب جتربة مثلك....
- ليكن... سأهدرها.

وضع الرئـيس يديه عـلى كتـفى سو - تـيانغ ونـظر إلـيه نظرة رجلٍ
خبير فى الشرطة السرية محاوالً استقراء ما يفكر به .. وقال:

- ال تستطيع أن تقنعنى يا سو - تيانغ ال بدّ أن هناك أمراً ما.
نظـر سـو - تيـانغ إلى رئـيـسه نظـرة خـوف وبعـد ذلك مـدّ يده إلى
جـيب بنطاله وأخـرج منه دفتراً كـتب فيه ما جمـعه من نقود خالل أيام

التسول كل يومٍ على حدة وبشكل مفصل.
- إنـنى أطـلـعك يـا سـيـدى عـلى سـر مـهـنـتى ألنـنى وبـفـضـلك أنت
ـا رأيـتهـا أبداً. كـما جـمعتُ كل هـذه الـنقـود ولو لم تـكن أنت سـببـها 

أرجو أن ال تخبر أحداً من األصدقاء بهذا السر.
نظر الرئيس إلى سو - تيانغ نظرة حب وقال:

أرجــوك يـا ســو - تـيـانغ أن تــبـقى هــذا األمـر سـراً بــيـنــنـا ألنـنى
زدحـمة عن زاوية وأجـلس فيـها كى أبدأ سأبـحث فى أحد الشـوارع ا

هنة نفسها. ارسة ا
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كـان قـد  إرسـال الــبـرقـيـة الـتـلــغـرافـيـة الـتـالــيـة من مـديـريـة أمن
استانبول إلى مديريات األمن فى كل الواليات; 

".. فى اخلـامسـة والـثالثـ من عمـره طـويل القـامـة.. يزن مـائـت
.. أشقر.. تنقصه ثالث أسنان.. إحدى أسنان الفك العلوى كيلوجراماً
مَحْشِيَّة.. الناب األَيْسَر فى الفك األَسفَل مُغَلَّف بالذهب يرتدى مالبس
بُـنـيــة مـخـطــطـة... أصـلع الــرأس إلى حـد مـا.. وجــهه مـسـتــديـر بـنى
.. نـصَّاب من أصـحاب الـسوابق اسـمه "حمـدى الفـيل".. لقد الـعيـن
دة غـافل اثـنـ من رجـال الـبولـيس الـذين كـانـا يـحـرسـانه ويـراقـبـانه 
ثالثة أيام وثالث ليـالى مستمرة قضياها فى كُـشْك النُوبَتْچِيَّة.. وغفلت
أعــيــنـهـم بـســبب طــول الــسـهــر وهــرب... وفى نــهـايــة الــتَّــحـقِــيــقـات..
والتَّفتِيش.. والتَّعَقب.. والتدقيق اتضح بشكل قاطع أن "حمدى الفيل"
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ـراكز قـد هـرب.. وعلـيه.; فـإذا مـا مَـرَّ أى أَحـد على واليـتـكم أو عـلى ا
وأقسـام الشرطـة واخملافر الـتابـعة لكم.. أو إذا مـا قُدر و سؤال أى
من رجـال الشـرطـة أو اخملبـرين السـري عن طـريقه أو عـنوانه.. فـيتم
توقـيفه.. وإعالمه بأننا فى انتظـاره بفارغ الصبر.. وأالَّ يجـعلنا ننتظر
أكثـر من ذلك.. وعـليـه أن يُسَـلم نـفسه أو يـتم تـسلـيـمه فى أقرب وقت
كن إلى مـديريـة أمن استـانبـول على اجلـميع تـنفـيذ األمـر.. ومرفق

صورة صاحب السوابق الهائج حمدى الفيل. "..
     فى محطة إحدى محافظات الضواحى كان اثنان من رجال

البوليس يتحدثان;
- رمضان ... يا أخى.. البد أن هـذا الرجل الذى يشرب السحلب

هو حمدى الفيل..
- هييـ .. يُشبِهَه.. أَرِنى الصُّورة لِنَرى...

يُخْرج صورة فوتوغرافية ويُظهرها إلى زميله..
- ليست هذه يا أخ رمضان... أنها صورتك

- هييـ .. كنت قد اتصورتها فى العيد.. ما رأيك ... ?
- كـويسه .. ولـكن لـو كنت ابـتسـمت... ! ابـحث عن صورة حـمدى

الفيل هذا..
يخرج رمضان مجموعة من الصور من جيبه.. ويُقلبها..

- هذه صورة ابنى.. هذه تذكار العسكريَّة.. مَنْ هذا يا محمود..?
- هل هو.. ? .. إنه.. إن هذا على الدُّخان .. مُهَرب الهيروين 

- وهـذا صــبــحى فـأر الــفـنــادق... تـداخــلت الــصـور فى بــعـضــهـا

البعض... إبحث عن صورة حمدى هذا.. يا رمضان...
يقوم كل من محمود ورمضـان بتقليب الصور.. يبحثان عن صورة

حمدى الفيل..
- بسرعة يا محمود.. الرجل شرب السحلب.. سيهرب..

- انظر .. كيف يتلفت ويتفرس فيما حوله.. ?
- وجدتها.. البد أنها هذه الصورة... تمام.. هو بالضبط 

يتجهان نحو الرجل الذى يشتبهان فيه..
كن تقف على حيلك يا بلدياتى...  -

ينظران إلى الصورة ثم إلى الرجل.. يتفحصان وجه الرجل..
- قف باجلنب.. هكذا.. لنرى..

- آ .. آه.. ال يشبهه يا أخى رمضان..
ـا هو رة واحـدة.. يـا محـمود.. ر - ليـره حضـرة الـضابط.. ولـو 

يتعرف عليه.
ركز... - هيا .. امشى معانا يا بلدياتى .. ستذهب حتى ا

فى محافظة أخرى.. وفى السوق.. يتحدث اثنان من الشرطة;
ـسـاء.. لم نـتـرك - عـيب عـلـيـنــا يـا أخى شـكـرى.. جتـولـنــا حـتى ا

.. ولم نستطع أن نقبض على حمدى الفيل هذا.. شبراً
- أال يكون هذا الرجل ... ?

ا يكون هو .. لنسأله .. - ر
يتجهان نحو الرجل;

- سيدى .. ما اسمك.. ?
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- مصطفى..
يهمسان فى أذن بعضهما البعض...

- يقول مصطفى ..
- لن يقول أنا حمدى.. يُخفى اسمه..

- البد أنه وضع فى ذهنه أن يخدعنا...
- سيدى.. أال تأتى معنا قليالً ... ?

فى مــقــهى إحــدى مــحــافــظــات الــضــواحى.. يــتــحـدث اثــنــان من
الشرطة:

- أمس أنا قـبـضت على ثالثـة "حـمدى الـفـيل" حضـرة الـضابط لم
يَعْجبه أى واحد منهم

- ضَابِطُنَا هذا ليس سهالً.. بتاع مشاكل .. 
.. اخــفض صـوتك... انــظـر بــطـرف عــيـنك إلى هــذا الـرجل - هُسَّ

الذى يَشْرب الشاى... ال تلفت نظره.. !
- هو يا أخى .. هو بالضبط ..

- ولكن األوراق تقول أنه ضخم... وهذا نحيف.. هيكل عظمى..
- من كثرة اللَّف والدوران.. البد أنه خَسَّ .. ضِعِف ..

كن.. ولكن هذا أسمر.. وحمدى الفيل أشقر...  -
- لونه طار من كثرة التجوُّل فى اجلبال والبرارى..

ـكتوب - معك حق.. ولك يـا أخى.. هذا لـه شعـر أسود كثـيف.. وا
فى األوراق أن حمدى الفيل شبه أصلع.. وتساقط شعره..

ـا يــكـون قــد وضع بـاروكــة حـتى ال - البـد أن يــكـون كـذلـك.. فـر

يتعرف عليه أحد..
- ماذا تنتظر.. لنقبض عليه..

يقتربان من الرجل:
- ما اسمك يا أخ..

- حمدى..
ينظران إلى بعضهما نظرة ذات مغزى ويضحكان:

- امشى معنا حتى اخملفر.. هيَّا..
- ماذا .. ? ماذا حدث ... ?

- ال تسأل كثيراً.. ! ستعرف كل شئ فى اخملفر..
فى إحـدى الواليـات.. وكمـا هو احلـال فى كل احملافـظات.. يـقبض
ـارة الــذين يـســيـرون عـلـى الـطـريق رجــال الـبـولــيس عـلى واحــد من ا

األسفلتى الذى يُشبه كل الطرق األخرى فى شتى الواليات;
- افتح فَمَّك .. !

- ليس فى فمى أى شئ ..
ا ليس فيه أى شئ .. فافتحه.. - طا

يـفـتح الـرجل فــمه.. يـنـظـر كالهـمـا فى نــفس الـلـحـظـة إلى أسـنـان
: الرجل. فيسأل أحد رجلى البوليس زميله اآلخر.. قائالً
- كم سِنَّة ناقصة.. ? إقرأ األوراق التى فى يدك

يَفْحص اآلخر األوراق ويقرأ ;
- "ثالث أسنـان ناقصـة.. والفك العـلوى به سِنَّـة محشـوة.. والناب

األيسر فى الفك األسفل مُغَلَّف بالذهب"
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فيقوم رجل البوليس بعَد أسنان الرجل;
- واحـد.. اثـنـان.. ثالث.. دورت.. ال تـتـحـرك يا رجـل.. حـيَّرتـنى..
واحــد.. اثـنــان.. ثالث.. أربع.. خــمس.. أربع وعــشــرين.. عــنـده أربع

وعشرين سِنَّة.
- أربع وعـــشــرين.. ? كم سِـــنَّــة نـــاقــصــة.. أنـت عــنــدك كـم سِــنَّــة

ناقصة.. ? .. هل تعرف... ?
- ثمان..

- خلعهم.. خلع أسنانه حتى يُضَيَّع األدلة.. ويخدع العدالة..
- أنا أسـنانى تـركيب.. طقم... لـيس فى فمى أى سِـنَّة أصـلية من

أسنانى.. وحتى أربع من التركيب كُسِرَت وأنا أَمُصُّ قصب.
- هل مَكْتوب فى األوراق إن كانت طقم أو تركيب أو أصْلِيَّة

- غيـر مكـتوب.. لقـد نَسـيُوا.. انـظر.. هل الـنَّاب مُـغَلَّف بـالذهب...
سيدى هيَّا معنا... سر سَوِيَّا..

- إلى أين... ?
- إلى القره كول.. سِرْ .. هيا..

كـانت مـئـات الـبرقـيَّـات الـتلـغـرافـيـة تصـل يومـيـاً من مـديـريات أمن
ؤرخة احملافظات إلى مـديرية أمن اسـتانبول. "... رداً عـلى برقيـتكم ا

ُقَّيدة حتت رقم   /   /   بتاريخ   /   /   /  وا
"لقد  الـقبض على أربـعة عشر شـخصاً داخل مـحافظتـنا يُدْعَوْن
حـمدى الـفيل يـرتدون مالبس بُـنيَّـة مخـططـة منـهم ثمـانيـة أنيـابهم فى
الـفك الـسفـلى األيـسر مـغلـفـة بالـذهب.. واألمـر معـروض علـى مقـامكم

لالســتـفـســار عن اسـتــمـرار الــبـحث واالكــتـفــاء بـهـذا الــعـدد.. أو كف
الـبــحث. األمـر مــعـروض وفـى انـتــظـار مــا تـصــدرونه من أوامـر.. مع

خالص االحترام.. "
سجلة حتت رقم ؤرخة فى   /   /   /   وا "     رداً على برقيتكم ا

/   /   / 
لقد  القبض على دستـت من "حمدى الفيل" داخل نطاق واليتنا
يـصل وزن الـواحـد مـنـهم مـا بـ ١٨٠ - ٢٢٠ كـجم الـفرق فـى الوزن
قبوض عليهم أعينهم ا ناجت عن عدم عايرة ميزان القَـبَّان. جميع ا ر

بُنـيَّة. ولهذا.. فال تبـقى أى شبهة شك فى أنهـم "حمدى الفيل". وقد 
ـدعـو كل مـنـهم "حـمـدى الـفـيل".. ولـو كـان ـقـبـوض عـلـيـهم وا شـحن ا
هناك من تمكن من التَّهَرب .. فلسوف يتم االستمرار فى البحث عنهم
. واألمـر مـعروض مع بـكل دِقَّـة والـقبـض علـيـهم وشـحـنـهم إلـيـكم فـوراً

خالص االحترام. "
وكـان نص الـبـرقـيـة الـتى أُرسـلت من مـديـريـة أمن اسـتـانـبـول إلى

كافة مديريات أمن احملافظات كما يلى:
ـن قُبض ـديـريـة االكـتـفاء  ".. لـقـد امـتـلـئت كل األمـاكن.. وتَـرَى ا
رجو عـليهم من "حـمدى الـفيل".. وإلى أن تصـلكم تعـليـمات أخرى; فـا
الـكَفَّ عن البـحث وعـدم القـبض على كل مَـنْ يدعى "حـمدى الـفيل" مع

الشكر.. وإلى إشعار آخر.."
ملحوظة; لقد  القبض على حمدى الفيل الهارب .. !!

" ١٩٥٥م" "عزيز نس
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     دخل وهو يهز رأسه إلى اليم وإلى اليسار . وقد وضع يده على
ه - وبيده األخرى كان يلطم خده وهو يردد : وجهه وكان ضرسه يؤ

- لقد فضحونا - أتفضحنا ....
ـجرد ـا كـان رجل مـهذب مـحـتـرم وقد أخـذ يـردد هـذه العـبـارة 
دخوله من الباب وحتى دون أن يلقى الـتحية كما كان لطمه على خديه

قد أدهشنى أزعجنى فقلت :
أهال وسهال تفضل أرجوك تفضل باجللوس 

- فضحونا - رزالة وأى رزالة 
- كيف حالك ..

- كيف أكون أكثر من ذلك هل هناك ما هو أسوء من ذلك 
فظننت أن مصيبة قد حلت به . أو أن هناك مكروه قد أصاب أحد
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أفراد عائلته 
- لقد خسفوا بنا االرض - لقد أصبحنا ال نساوى شيئا 

اذا .. ماذا حدث ..?   -
كن أن يـحدث أكثر من ذلك ...! لقد بـاعوا للرجل حمارا - ماذا 

عجوزا أجربا بالف وخمسمائة ليرة ..
كن أن يـكون قد - فتـراجعت بعض الـشىء وأمعنـت النظـر إليه أ
أصـابه اجلنـون ? ولم يـكن فى استـطاعـتى أن اخـفى هلـعى فأردت أن

استدعى زوجتى فقلت سائال :
- أال تشرب القهوة ..?

فقال :
- اتـرك الـقـهـوة اآلن لـقـد جـعـلـوا سـمـعـة البـلـد فى احلـضـيض هل

حمار عجوز أعرج أجرب يساوى ألف وخمسمائة ليرة ?
- ال أستطيع ألننى ال أشترى وال أبيع حميرا 

- يا عزيزى أنا أيضا لست بهلوان حمير أو سائسا ولكننى أدرك
أنه ليس هناك حمارا يساوى ألف وخمسمائة ليره ..

- هل أعصابك متوترة ?
- مـتـوتـرة جـدا وإذا لم تـفـسد أعـصـابى أنـا فـمن إذن ? هل رأيت

حمارا يساوى ألف وخمسمائة ليرة ?
- بالنسبة لى .. لم أر حميرا منذ ما يزيد عن عشرين عاما تقريباً

- أنــا أسـألك هل احلـمــار يـسـاوى ألــفـ وخـمــسـمـائــة لـيـرة أو ال
يساوى ?

ــا لــو كـــان حــمـــارا ذا مــعــارف أو - لـــست أدرى مــاذا أقـــول ر
بلغ ..  ا يساوى هذا ا مهارات فر

- أى مـعرفة بالـله عليك - هذا حـمار .. حمار ... ولـيس خطيبا -
حمار عادى - بل حتى هـو أجرب أعرج زيادة على ذلك فإنه أجرب -
لقد باعوه للرجل بألف وخمسمائة ليرة - وما زاد الط بله ماذا هل

تعرف - لقد كنت أنا واسطة البيع فى هذه العملية 
- ياه ... كيف حدث هذا األمر ?

- ذاك ما أتيت لـكى أحكـيه لك ... أنت تذكـر إننى وزوجتى ذهـبنا
إلى امريكـا بدعوة منهم حلـساب جامعـة استانبـول .. وتعلم أننـا بقينا

فى أمريكا سنة 
- أعلم ذلك ..

تعـرفت فى امريكـا على بروفـيسور أمـريكى أصبـحنا أصـدقاء قدم
راسلة بيننا إلى خدمات جلـيلة وله على أفضال كثيرة ... واسـتمرت ا

حتى بعد عودتى إلى تركيا. 
إنه رجـل محب جدا لألتـراك - صديق للـترك وقد أخـبرنى فى أحد
رسائله أن صـديقا له سوف يـأتى إلى تركيـا وأن هذا الصـديق خبير
وضوع ولـذا فهو قادم إلى فى السجاد الـقد ويعـد كتابا عن هـذا ا
تـركــيــا إلجـراء بــعض الــبـحــوث والـدراســات ويــسـألــنى عن إمــكـانــيـة
مساعدته وقمت أنا بدورى بإعالمه أن صديقه خبير السجاد هذا لو
حضـر إلى تركـيـا خالل عطـلة اجلـامعـة فـلسـوف أقدم  إلـيه كل ما فى
ـا كـان هـذا اخلــبـيـر سـوف يـتـوجه أوال إلى ــسـاعـدة . و وسـعى من ا
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الـهـنـد وايران لـلـقـيـام ببـعض الـبـحـوث والـدراسات هـنـالك فـقـد أصبح
وعد مالئما لكالنا.  ا

وجاء خبير السجاد فى شـهر يوليو . وعند مجيئه أخذ صديقه من
االستـاذ األمريـكى عنـوانى ورقم هـاتفى وقـام باالتصـال بى ذات يوم
من الـفنـدق الذى يـقيم به وعـلى الفـور ذهبت إلـيه كان الـرجل كاجلن 
ا كان انى وعلى ما يبدو فيه شئ من إليهودية ر أمريكى من أصل ا

انى ثم أصبح أمريكيا. يهودى أ
لـقـد أحـضـر من الـبـلـدان الـتى طـاف بـهـا قـبل تـركـيا أربـع حقـائب
ملـيئـة بقـطع السـجاد والـكلـيم واجلوت فـفتح وأخـذ يعرض عـلى حتفه
كـانت عبارة عن قطع عـتيقة جـدا من السجاد والـكليم واجلوت . وكان
يبدى سعادته الغامرة من القطع التى استطاع جمعها ويؤكد أنها ال
تـقدر بثـمن وخاصـة تلك القـطع العتـيقـة التى لم يتـجاوز عرضـها ثالثة
أشبار وطولـها خمسة أشبار فقـد أكد أن ثمنها ال يقل عن ثالث ألف
دوالر أمـا هو فقـد اشتراهـا بدوالر واحد من قـروى إيرانى زيادة على
ذلك فإن هذا االيرانى الفقير ما أن أخذ الدراهم التى تساوى الدوالر

حتى أخذ يردد دعواته فى دهشة وانبهار.... 
ة إلى هذا احلد -  قال فسألته عـن سر ارتفاع هذه القطعـة القد
"ألن فى كل سنـتيمـتر مربع من قـطعة السـجاد هذه ثـمان عـقدة أنها

خارقة للعادة -  رائعة"
وفـى الـغــالب كـان يــشـعــر بـلــذه ونـشــوة غـريــبـة وهــو يـتــحـدث عن
الـسـجاد - فـعـلى وجه االرض كـلهـا لم تـكـتشف إال قـطـعـة واحدة من

السجاد فى كل سنتيمـتر مربع منها مائة عقدة وهى موجودة فى أحد
تاحف وكانت سجادة من ذلك النوع الذى يعلق على اجلدران .  ا

ثـم أرانى قــطـــعــة جـــوت أو خــيـش أو مــا شـــابه ذلك وقـــال " لــقــد
اشتريتها بخمس سنتا " وكان يضحك بخبث ولؤم ينمان عن نشوته

وتابع حديثه قائال إن قيمتها ال تقل عن خمسة آالف دوالر 
فـسـألـته وكـيف يـتـثـنى لك شـراء هـذه األشـياء الـقـيـمـة بـهـذا الـثمن

البخس ?
فقال " منـذ أربع سنـة وأنا فى خضم هذه الـعمليـة كما أن هناك
أصـول خـاصـة بــنـا وشـرح لى أصـوله تــلك الـتى جـعـلــتـنى أقف فـاغـر
ى فى الثـغر من الدهشة فقـد كان من أصحاب السطـوة والنفوذ العا
صنـاعة وعـالم السـجاد وله ألـبومـ عن السـجاد وكـتابـ من تألـيفه

كما أنه واحد من أصحاب أكبر مجموعة للسجاد بالعالم .
بدأنا سويـا جولة فى األناضـول . وكنا نطـوف بكل األقاليم إقـليما
إقليمـا ومركزا ومركزا وكان يقوم بتصـوير قطع السجاد النادرة التى
ـسـاجــد وتـروق له تـصـويـرا مـلــونـا كـمـا كـان يـسـجل نـصـادفـهـا فى ا

مالحظاته أوال بأول. 
كـمـا اشـتـرى من بـضع أفـراد قـطع من الـسـجـاد والـكـلـيم واجلوت
واخليش .. وحسب أقواله ... أن ما اشتـراه ال يساوى شيئا بالقياس
ا اشتراه من الهند وافغانسـتان وتركمانستان الصينية وايران وكان
سـتوى ذا قيمـة عالية ولـكننا لم يضيف أن هـناك سجاد تـركى رفيع ا

نصادفه بعد ,  
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وصلـنـا إلى منـطقـة حـفريـات أثريـة كان يـعـمل بهـا بعـثـة أثار أمـريكـية
ـانـية وقـد أقـامـوا مـعسـكـرهم عـلى بـعـد يتـراوح بـ خـمـسة وأخـرى ا
وعشـرة كيلـومترات وعـمليات احلـفر مسـتمرة بـحيث أنهم قـلبوا باطن
ــنـدوف ومـنــطـقـة األرض وجــعـلــوا جـبـالــهـا وتـبــابـهـا كــقـطن احلالج ا
احلفريات تغـطى مركزا تقريبا فالعديـد من اخليام مبعثرة هنا وهناك
نطـقة تكـمن أطالل عدة حضـارات منذ الـقرن العـاشر قبل ففى هـذه ا
مـيالد عــيـسى وحــتى عـصـرنــا احلـاضــر وقـد تـراكــمت فـوق بـعــضـهـا
الـبـعض وتـمـكــنـوا من اكـتـشـاف عـدة مــدن حتت سـطح األرض فـيـهـا
ــكـان أنــظـار ـزارات... وكــمــا جـذب هــذا ا الـكــثــيـر مـن الـقــصــور وا
ــنــقــبــ عن اآلثــار فــقــد جــذب كـذلـك إلــيه الــعـديــد من الــبــاحــثـ وا
ـة وأطاللـهـا فـهم ـثـل هذه احلـضـارات الـقـد الـسـائـحـ الـشغـوفـ 
ـكن أن يـفــدون بـالــسـيــارات أفـواجــا وفى كل كـيــلــومـتــرين أو ثالث 

تصادف خمسة أو عشرة سواح .
اما الـقرويـون الذين يـعيـشون فى ضـواحى منـطقـة احلفـريات هذه
كان يبيعون للسياح كل ما يخرج من حتت سطح األرض فقد مألوا ا
ـعـادن - ويــتـخـاطف وله سـمــة تـاريـخـيــة كـقـطـع اخلـزف والـفـخــار وا
الـسائـحـون هـذه االنـتـيـكـات حـتى أطـفـال الـقـرى وقـد اصـطـافوا عـلى
جــانــبى الـــطــريق يــبـــيــعــون لـــهم كل مــا أخـــرجــوه من بــاطن األرض
كـتوبة وقطع اخلـزف وبقايا نـقوشة أو ا كاحللـقات والقطع احلـجرية ا
ـزهـريـات وكـانت الـفـتـيـات الـصـغـيـرات جـنبًـا إلـى جنـب مع الـفـتـيان ا
يركـضن جميعا حـافيات األقدام خلف أى سـائح يرددن صائح وأن

دوالر تــوو دوالر وكل من الـصــبـيــة والـصـبــيـان يــحـاول أن يــكـون هـو
الفائز. 

ا أتيت إلـى هنا فآلخـذ أنا األخر أى شئ من وقـلت فى نفسى طـا
هنـا كتذكـار فاقتربت من فـتاة فى العـاشرة من عمـرها تمـسك بزهرية
وبجانبها ولد قد أمسك هو اآلخر بحجر أزرق صغير على شكل رأس

إنسان ففكرت أن يكون هذا احلجر فصا فى خا فقلت :
- بكم هذا يا صغيرى ?

زهـريتـها أربـع لـيـرة أما الـولد فـقد طـلب لذلك - فـطلـبت الـفتـاة 
احلجر خمسة عشر ليرة لم يكن األمر كما تصورت فقلت :

- غالى
كن أن - فبدأت الفـتاة والولد يـشرحان لى بطـور يفوق سنـهما أ

يكون هذا غاليا...!
إن والدهـما قد أمـضى أياما فى تـقلـيب األرض وقد وجدهـما على

عمق خمسة أمتار من حتت سطح االرض. 
وكــنت عــلى وشك شــراءهــمــا لـوال أن صــديــقى االمــريــكى خــبــيـر
الـسجـاد قـد شـرح لى أن ال قـيـمة لـهـمـا سـواء من النـاحـيـة األثـرية أو
التـاريخـية وأضـاف أنه رأى نفس الـشئ وصادفه فى كل بـالد الشرق
الــتى زارهــا "هـنــاك أيــضــا نــفس الــشئ - فــكل الــقــرويــ نـســاءهم
ناطق التى تـتم فيهـا حفريات - ورجالهم صـبيانـهم وأطفالهم - فـى ا
يقـطعـون الطريـق على أى سائح ويـحاولـون خداعه وبـيعه أى شئ يقع

فى أيديهم بحجة إنه أثرى عتيق .."
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ـة ـاكـرون يــقـومـون بـتــقـلـيـد تـلـك اآلثـار الـقـد وهـؤالء الـقــرويـون ا
ا يجعلهم يخدعون حتى كبار األثاري الذين يشترون هارة فائقة 
مـنـهم تـلك الـقـطع بـأسـعـار خـيـالـية بـل وصل بـهم األمـر أن باعـوا إلى
سـائح أمـريـكـى جـسـد واحـد من كـالب الـرعى بـعـد أن حــلـقـوا شـعـره
لوك القدماء - وكان هذا اخلبير واجتزوا وبره على أنه مومياء ألحد ا
ـزورين ال يــضــحك بــخـبث وهــو يــحـكـى نـوادرهم تــلك ولــكن هــؤالء ا
بـتدئ وإن كـانوا هم يسـتطـيعـون دس مقـالبـهم تلك إال عـلى الهـواة ا
هـارة فائقة فى التقليد فمثال .. ذلك احلجر فى نفس الوقت يتمتعون 
األزرق الـذى كـان عـلى هـيـئـة رأس إنسـان ويـحـاول الـطـفل بـيعـه ليس
عـمال بــســيـطــا أو سـهال  اســتــمـرت رحــلـتــنــا بـالــعـربــة اجلــيب الـتى
استـأجـرنـاهـا وكان الـهـواء حـاراً ... رأيـنا عـلى قـارعـة الـطـريق بضع
شـجـرات من أشجـار احلور وبـئـرا ..فتـوقفـنـا لكى نـتنـاول طـعامـنا فى
ظل الـشجـر وكـان هنـاك قـروى عجـوز قد تـمـدد حتت الظـل وقد غـالبه

النوم وبالقرب منه حماره يأكل العشب...
ألـقـيـنـا السـالم عـلى الـقـروى الـذى تـنـبه لـوصـولـنا وبـدأنـا احلـديث
وكـنـت أقـوم بــتــرجــمـة كالم الــقــروى إلى االجنــلــيـزيــة لــذلك الــصـديق

األمريكى .
- ما هى احملاصيل التى تكثر فى هذه القرى ?

قال العجوز القروى :
اضى كـان هنا زرع وقلع .. - ال يـنبت هنا أى مـحصول ... فى ا
ومـحصول وحصـاد كانوا يزرعـون القمح واحلبـوب ولكن منذ أن بدأت

هذه احلفريات منذ حوالى عشرين سنة تكاسلوا وأصبحوا ال يزرعون
أى شئ.

قال األمريكى :
ناطق األخرى .. - نفس ما يحدث فى ا

فسألت العجوز :
ا يتعيش هؤالء القرويون ..?  - حسنا و

ا يخـرج من حتت باطن األرض من قطع خزفيـة وفخارية منذ  -
ـا يخـرجون أن أصـبح تقـلـيب بطن االرض "مـوضه" وهم يتـعايـشون 
.. أحجـار .. مـعادن - فـكل قـادر على احلـفـر .. بدأ حـفـره .. وكل ما
يــسـتــخـرجـه .. مـهــمـا وجـد يــبـيــعه إلى األجــانب الـذين يــجـوبــون تـلك

الضواحى.
قال األمريكى:

ناطق األخرى  - نفس ما يحدث فى ا
قال العجوز :

- إن مواطنـينا هنـا سفهاء فـلقد باعـوا نفائس البالد بـسعر بخس
إلى األجانب فـلقـد خرج من حتت األرض أحـجار وأعـمدة ومزارات ال
حصـر لهـا ولـو عرفـنا ثـمـنهـا ولم نبـعـها ألعـدنا بـنـاء عشـر بالد أخرى

كتركيا ..
- فمن هم هؤالء الذين تدعوهم أجانب ?

- كـلهم لصوص - فـقد قاموا بـتهريب كل الكـنوز التى خرجت من
ـهربة أعادوا وشيدوا مدنا عظيمة حتت باطن أرضنا وبهذه االشياء ا
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فى بالدهم بـعضـهم يحـفـر بنـفسه والـبعض اآلخـر يـشتـرى ما يـخرجه
القرويون بثمن قليل إن هذا خداع ...

قال األمريكى :
ناطق األخرى ... - نفس ما يحدث فى ا

قال القروى : 
ــكن أن يـسـتـخـرج من حتت - خالص لـم يـعـد هـنـاك حـتى روث 
باطن األرض - وحتى لـو وجد - فإن احلـكومة تـيقظت لألمـر ولم تعد
تسـمح ألى فـرد بامتـالك مثل هـذه األشيـاء ... وإذا كان هذا األجـنبى
سيـنهب شـيئـا فإنه بـذلك يـنهب احلـكومـة بيـنمـا احلكـومة تـبيع نـفسـها

بسعر آخر ...
فقال األمريكى :

ناطق األخرى  - نعم -  نفس ما حدث فى ا
- إذا كان األمر كذلك فكيف يعيش القرويون اآلن ...?

- ال تـسـأل .. فى هـذه الـنـاحـية سـت قرى ... إذهـب إلى مـنازلـهم
جتـدهــا خـاويــة .. ولن جتـد فــيـهــا أى شئ فــقـد بــاعـوا حــتى اخلـيش

اذا ?  واألوانى - القلل - الصوانى - كله - البيوت خاوية  - 
اذا ? يـبـيعـونـها إلى هـؤالء الـسائـحـ لم يبق فـى البـيوت - مـاذا 
شئ كل مـالـديـهم حـولـوه إلى أنـتـيـكـات لـيـبـيـعـوه يـدفنـوه حتت األرض
ليـصـدأ ويـفسـد ويـبيـعـونه عـلى أنه اثر عـتـيق إن أخالقـيات الـنـاس قد
فـســدت هى األخـرى يـا سـيـدى تـصـور ... أمـس وجـدت طـفال كـعـقـلـة
ــعــلق فى رقــبـة حــمــارى - كـان األصـبـع يـحــاول أن يــسـرق اخلــرز ا

ســيـسـرقه ويـدفـنه حتت الـتـراب هل فــهـمت .. وبـعـد فـتـرة يـخـرجه من
حتت األرض ويـحـاول تـدلـيـسه إلى أى أجـنـبى عـلى أنه مـن الـعـاديات
ـة - يحفرن حتى الفـتيات الـعرايس حتولن إلى صـانعات عـاديات قد
احلـجـارة ويشـكـلـونـها إلـى ما ال يـخـطـر علـى البـال .. لـقـد صـنعن من

ة. حدوة احلمير مادليات ونقود قد
فقال األمريكى : 

ــنـاطق - لـقــد قــلت لك ذلك يــا عــزيـزى يــحــدث نــفس الــشئ فى ا
األخرى

فسألت القروى العجوز:
- كيف تعيش أنت ? وأى عمل تعمل ? 

قال :
- أنا تاجر حمير ... أبيع وأشترى ...

وبـينما كـان يقول ذلك كان يـخرج ماءا من البـئر ... وقدم فى كفيه
ــاء حلـمـاره وبـيـنـمـا حـمـاره يــشـرب هب األمـريـكى فـجـأة وذهب إلى ا

جوار احلمار وكنت أنا والقروى نتحدث.
- هل تستطيع أن تتعيش من جتارة احلمير ..?

- احلمد لله منذ خمس سن وأنا أتعيش بهذا العمل . أشكر الله

- كم تكسب مثال ..?
- يصعب التحديد - ذلك متوقف على احلمار.

- كم من الزمن يستغرق بيع احلمار ...?
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- وهذا أيضـا يصعب حتديده .. ترى أحـيانا أظل ثالثة أو خمسة
شهور بدون أى بيع وأحيانا فى يوم واحد أبيع خمسة حمير. 

اقتـرب األمريكى منى وهـو فرح مسرور وإن كان يـحاول أالّ يظهر
ذلك وقال :

ا كان يتحدث - هناك على ظهر احلمار قطعة سجاد هل رأيتها و
االجنـلـيـزيـة فـإن الـقـروى لم يـفـهم كـان عـلى ظـهـر احلـمـار قـطـعـة من

وحل  اجلوت أو البشت البالى ا
فقلت له :

تسخة ..? - تلك اخلرقة ا
قال :

- يـا إلـهى إنـها خـارقـة شاهـقـة رائعـة ال مـثيل لـهـا فقـد كـنت أقوم
حادثته ..فإن ألوانها خرافة - الصنعة فوق بفحصها وأنت مشغول 
الـعادة فى كل سـنتـيمـتر مـربع مـائة وعـشرين عـقدة بـالكـامل ليس لـها

مثيل فى العالم ولم ير العالم شيئا كهذا . 
فسألته:

- هل ستشتريها ....?
- نـعم ... ولــكن يـجب أالّ يــفـهم إنــنى سـأشـتــرى الـسـجــادة فـأنـا
زابل أعـرفهم جيدا فـما أن حتاول أن تشتـرى ما كانوا سـيلقونه فى ا
حتى يغـالوا فى الـثمن ظـنا مـنهم أنـها حتفـة نادرة ومـهمـا أعطيت فال
أل عيونـهم سوى التراب كـما يقـال .... ولذلك يجب أال يـفهم القروى

مقصدنا .

سن:   - فى هذه األثناء قال القروى ا
ا يرطن هذا الكافر   -

قلت:
- ال شئ  يقول أنه أعجب بتلك الناحية 

- ماذا أعجبه فيها تالل - سبخ - تباب  الشئ غير ذلك 
قال األمريكى 

- ألم أقل لك أن لى طـرقاً معينـة وأصول خاصة لـلشراء الرخيص
... انظر ... اآلن سأستخدم طريقة منها.... 

- كيف 
ـا كـان هذا - لن نـطـلب الـسجـادة بل سـنـشـتـرى احلـمار وطـبـعـا 
القروى ال يـعرف قيمـة السجادة فـإنه سيتركـها على ظهـر احلمار على
أنها قطـعة من البشت أو اجلوت الوسخ ونحن سـنأخذ السجادة وبعد

مسافة صغيرة سنطلق احلمار.... 
- عليك اآلن أن تخبره إننى أريد شراء احلمار 

فقلت للرجل:
- كنت تبيع احلمير أليس كذلك ?

- أيوه ... نعم أبيع احلمير واألتون... 
- بكم تبيع هذا احلمار مثال ..?

شترى .. - حسب ا
فضحك .. 

- هل تهزأ بى .. ? ماذا يفعل بك مثلك  باحلمار... 
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- مـالـك أنت وهـذا يــا عـمى لــنـشــتـرى نـحـن هـذا احلـمــار ... بـكم
تبيعه?!

شترى أم ذلك الكافر .? شترى هل أنت ا - إذن قلت لك حسب ا
شترى...  - هو ا

- من أى ملة هذا الرجل ??
- امريكانى 

- هيــ ...  ليس غريبا يعتبر منا... قل له 
- إن هذا حمار مسن ال يصلح له 

قلت ذلك لألمريكى فقال: 
- حسن سيبيعه رخيص 

- ليكن ... هو موافق 
- ولـكن هـذا عيب سـيـقـول األمريـكـانى بـعد أن يـعـود إلى بـلده أن

األتراك خدعونى. 
- قلت ذلك لألمريكى فقال :

- إن الـقـروى الشـرقى عـامة والـتركى خـاصـة ساذج صـادق .. لو
ـا إنه رجل طـيب الـقلب كـان ذلك فى مـكان آخـر لـبـاعه فـورا ولكن طـا

فسأعطيه مبلغا كبيرا. 
- فقلت للقروى إن االمريكانى موافق... 

- حسن ولكن يـا سيدى إن هذا احلمـار سينفق قبل أن يصل إلى
امريكا ... زيادة على ذلك فإنه أجرب لقد هتك اجلرب جانبيه.. 

- مالك أنت يا عزيزى الرجل يريده هكذا 

- الله الله يا أخى هذا ليس جحشا وال بغال حتى يستفيد به ماذا
هكع ال تقوى قدماه ... سيفعل بهذا احلمار األجرب  ا

ــبـلـغ الـذى تــطــلـبـه واآلن بـكم -  مـا عــلــيك أنت فــكــر أنت فى ا
ستبيع احلمار ?

- لقـد شوقـتـنى أرجوك إسـأل هـذا األفنـدى األمريـكـانى أليس فى
بالدكم حمير قط ?

فسألته :
وبعد أن فكر األمريكى قليال قال :

- قل له أن بها ولكن ليست مثل هذا... 
فقلت للقروى الذى يسأل فى نفسه وقال :

- ال يـعـجـبه احلـمـيـر االمـريكـى وهو شـغـوف بـاحلـمـيـر الـتـركى ما
علـينـا لـقد أبـرأت ذمتى لـقد عـددت أمامـه كل عيـوب احلمـار وليس من
عـقول أن نـكسر خـاطر هـذا األفندى األجـنبى من أجل حـمار أجرب ا

لنبيعه إذن... بكم ..?
- من أجلكم عشرة آالف ليرة فقط 

- مـاذا هل جــنـنت أنت البـد أنـك مـخـبـول فــأجـود خـيــول الـسـبـاق
الـعربـيـة ال يتـجـاوز ثمـنـها الـواحـد مـنهـا ألـف أو ثالثـة آالف لـيرة إذا

كان كذلك فلماذا هذا احلمار فليشترى مهرا عربيا .
وما أن قلت هذا لالمريكـى إن الرجل يطلب عشرة االف ليرة حتى

قال :
- ألم أقل لك ذلك ... مـا أن تصيـر مشـتريا حـتى يفـعلـوا ذلك كما
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لو كـان قيـمـته عالـية فـيـغالـون فى الـسعـر .. فلـو طلـبت هـذه السـجادة
لطـلب مائـة ألف سـأدفع العـشـرة آالف ليـرة فى هـذا احلمـار ... ولكن
لـو فهم ذلك فـسيـرفع الثـمن إلى عشـرين الفـا ولو وافـقت سيـرفعه إلى

خمس ولذلك يجب أن نساوم كثيرا .
- فقلت للقروى :

- قل الصدق بكم اشترى احلمار ?
- قـال أنـا ال أكـذب وأنـا مـازلت عـلى وضـوئى ولن أكـذب طـبـعا ..
أنا اشـتريت احلمار بخمـس ليرات لكى أسلخه وأسـتفيد من جلده فى
صنع الغرابيل فهو كـما ترى كان على وشك النفوق ألنه ال يصلح ألى

شئ آخر.
- أين الـعـدل يا أخـى كيـف تفـكـر أن تـبـيع حـمـارا الـذى اشـتـريته

بخمس ليرات بعشرة آالف ليرة ?
- يـا عزيـزى أنا لم أعـرض للـبيع أنتـم الذين عـرضتم الـشراء قلت
عـجـوز قـال الـرجل مـوافق قـلت أجـرب قـال الـرجل مـوافق قـلـت كسـيح
قـال الرجل راضى قلت لن يـطلع عليه الـغد قال الرجل أعـجبنى ... ها
تذكـرت كنت على وشك أن أنـسى أن هذا احلـمار أعرج رجـله اخللـفية

مقصرة... 
- ليكن ...

- هل رأيت مـعنى هـذا أن له قـيـمة أو أن له كـرامـة ال أفـهمـهـا أنا
إذا لـم يـكن كـذلك فـمـا مـعـنى أن يـتـمـسك به هـذا األمـريـكـانى الـكـافـر

ويصر على شرائه حمار عجوز ذكر أعرج أجرب ... أليس كذلك ?

- عشرة آالف أقل من هذا ال يفيد.
- لن أبيع ..

- فقلت لألمريكى ال يخفض السعر هل نعطيه العشرة االف ?
ـسـاومة ... - لـو وافـقـنـا عـلى الـعـشـرة سيـطـلب عـشـرين عـلـيك بـا

استمر 
سـاومة والـفصـال فى الـسعـر ساعـت وتـظاهـرنا ذات استـمـرت ا
مرة إننا صـرفنا نظـر ومشينـا فلم يحرك ساكـنا فعدنـا إليه فقال كنت

واثق من عودتكم ...
قلت : 

- كـيف ال أثق يا أخـى ...? لقـد وجـد حمـارا لـقطـة كـهذا بـسـعر
بخس فكيف تضيعونه!

طـلـبت من سـائق اجلـيب أن يـسـبـقـنا بـعض الـشئ ويـنـتـظـرنـا بـعد
مسافة على الطريق - كنا سنترك احلمار هناك ونركب اجليب ...
وبــعـد مــسـاومــة حـادة يــا سـيــدى اســتـطــعـنــا أن نـرضــيه بـألــفـ

وخمسمائة ليرة عددنا النقود فى يده -
ومـا كـان من القـروى يـا سيـدى إالّ أن سـلـمنـا بـداية جلـام احلـمار

فى أيدينا بعد أن أخذ قطعة اجلوت التى كانت فوق ظهره قائال:
- بارك الله لكم فيه 

- عـلى أى حــال لــقـد تــنـازلت عن حــمـارى األعــرج األجـرب بــهـذا
السعر الرخيص ولكن بارك الله لكم فى مالكم .

فـغـر األمريـكى فاهـه وجحـظت عيـنـاه لقـطـعة الـسجـاد الـتى فى يد

±µ≥ ±µ≤



∑∏

القروى ماذا سيحدث اآلن ?
فقال األمريكى:

-  أرجو أالّ تـظهـر أى شئ ولنـذهب قليـال باحلمـار وبعـدها وبدون
أى اكتراث نعود ونقول له " أن ظهـر احلمار مسلخ أعطنا هذه الرقعة

لنغطيه بها ... حذارى أن يفهم الرجل أننا نطلب قطعة السجاد. 
سحـبـنـا احلمـار من مـخصـمـته وسـرنا -عـفـوا- قـلت سرنـا - لـقد
ســرنـــا قــلــيال واألمــريــكـى يــدفع من اخلــلـف وأنــا أســحب من األمــام
ـشى فـاحلـمـار وبــالـرغم من كل مـحـاوالتـنـا أصـر احلــمـار عـلى عـدم ا

العجوز لم تعد به قوة للمشى ..
ولو خلصنا السجادة من يد القروى لتركنا احلمار وسرنا ..

كل ما استطعنا قطـعة حوالى ما ب عشرين وثالث خطوة ونحن
جنر ونسحب احلمار .. حتى سمعنا صوت الرجل 

-  انتظروا قفوا لقد نسيت شيئا للحمار 
شـمـلنـا الـفرح والـسـرور وقـد ظنـنـا أن الرجل سـيـقـدم لنـا مـطلـبـنا

بنفسه هرول الرجل إلينا وفتح مخلته وقال:
- يـا عـزيـزى لـقـد نسـيـتـمـا الـعـمـود احلديـدى فـعـنـدمـا تـنـقـلوه إلى
كن أن يـشـترى أمـريـكا فـبـأى شئ سـتربـطـان لم تفـكـرا قط .. فـهل 

حمارا بدون عمود ? لقد ظهر واضحاً أنكما أعجم فى هذا األمر 
- وأخــذنـا مــنه الــعـمــود احلــديــدى وفى طـرفـه حـلــقــة فـخــاطــبـنى

األمريكى :
- هــيـا لـقـد حـانـت الـفـرصـة اطـلب مــنه الـسـجـادة اآلن حـذارى ال

تبدى شيئا قل له "اعطنا هذه الرقعة البالية..."
فقلت للقروى:

سـك وقد - هـذا احلمـار ضعـيف - ومريض أيـضا - سـيبـرد ا
غـطـيـته أنـت بـجـوال قـد أو شئ كـهـذا - فـاعـطـنا هـذه الـرقـعـة حـتى

نغطيه بها -
قال :

- ال ..  لـن أعـطـيـكم الــشـوال أنـتم اشــتـريـتم مـنـى احلـمـار ولـيس
الشوال ... 

- صحيـح اشتريـنا احلـمار - فـلتـغطـيه باجلـوال خاصـة وأنه يبدو
قذر وقد وال يساوى شيئا

- صحيح قذر وقد أيضا ولكننى لن أعطيكم اياه .
اذا ..?  -

- لن أفـرط فــيه يــا سـيــدى - إنه ذكــرى من والــدى وقـد ورثه عن
جدى - إنه ذكرى األجداد - لذا لن أفرط فيه .

- فــقــلت لالمــريـكى "إن الــرجل ال يــوافق ألنه مــيــراث وذكـرى من
أجداده فقال اسأله عن فائدة ذلك له"

فسألت القروى قائال:
- ما فائدة هذه القطعة القذرة لك ..?

فتقمص العجوز طورا جديدا فجأة وقال :
- ما معنى هذا ..?

- كيف ال يكون لها فـائدة لى .. اآلن سأشترى حمارا أجربا آخر
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وسأضعها على ظهره ولو لى نصيب سأصادف من هم مثلكما وبإذن
الله سأبيعه هو اآلخر إن هذا الشوال يجلب لى احلظ .. احلظ ..

- ألم أعطكما العامود احلديدى مجانا وبدون مقابل هل طلبت فى
مقابله شئ ?

- لـنـدفـع لك يـا عـمى بــضع قـروش وأعـطــنـا هـذا اجلــوال لـنـغـطى
... سك احليوان ا

- بالله عليك كيف سأبيع احلمير بعد ذلك ? 
- منـذ خمس سن وأنا أبيع حـميرا جرباء عرجـاء بقطعة الشوال

هذه . 
- هيا مع السالمة بارك الله لكما فى مالكما .

وقف فتأبطت األمـريكى خشـيت أن يسقط مغـشيا عـليه من هول ا
.- وبعد أن ابتعد القروى عنا بضع خطوات صاح قائال :

- لـو كنـتم ستركـبون احلـمار فال تتـعبـوا انفسـكم وجترونه مـسافة
بـعـيدة عـلى األقل حـتى ال أتـعب أنا فـتـركـنا احلـمـار فى مكـانه وسـرنا

على األقدام حيث كان تنتظرنا العربة اجليب.
- قال األمـريكى خبـير الـسجاد : هـذا مالم أصـادفه فى أى مكان

رة أخرى . آخر... لم يحدث مثله لى قط كلهم سواء .. ولكن هذه 
ركـبـنا اجلـيب .. ومـا زال الـعـمود احلـديـدى فى يـده .. لم يـشأ أن

يلقى به .. فسألته :
- ماذا سنفعل بهذا العمود احلديدى ?

فقال :

-  ســأضع هـذا الـعــمـود احلـديــدى بـ مـجــمـوعـة الـســجـاد الـتى
جمـعتهـا طوال حيـاتى - ليكـون ذكرى .. إنه عمـود قيم .. لقـد أخذناه

رخيصا .. ألف وخمسمائة ليرة فقط .
حـقــا .. فـضـحـنـا أمـام الـعـالم .. فـضـيـحـة .. وأخـذ يـضـرب رأسه

وخديه بيديه وهو يردد فضحنا فضيحة .. رزالة ..
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كــتـبت هـذه الــقـصـة فى األيــام الـتى أصـبــحت فـيـهــا حـريـة الـرأى
والكـلمـة والصحـافة حـبراً على ورق. وفى الـوقت الذى كُـمّت فيه أفواه
ـثـقـفـ الـسـيـئـ الذى . وكـان الـهدف مـن كتـابـتـهـا هى ذم ا ـثـقـفـ ا
أوصـلـوا الـشــعب إلى مـا وصل إلـيه ألنــهم لم يـكـونــوا يـنـتـفـضـون أو
يصرخـون إذا كانت الـكارثـة ال تمس مـصاحلهـم الشخـصيـة الضـيقة.

ونشرت هذه القصة فى ذاك الوقت.
آه مـنّـا ! آه نـحن مـعــشـر احلـمـيـر كــنـا نـحن مـعــشـر احلـمـيـر فى
األزمـان الغابـرة نتـكلم مـثلـما يـتكلـم اآلن معشـر البـشر.. كـان لنـا لغة
ـوســيـقـى تـقع فى األذن خــاصـة بــنــا.. كـانت هــذه الــلـغــة جـمــيـلــة كــا
فـتـطربـها. كم كـانت لغـتـنا جـميـلة. وكم كـانت أغـانيـنا رائـعة. مـنذ أول
يوم أصـبحـنا فـيه حميـر ونحن نـتكـلم بالـلغة احلـماريـة. ولم نكن نـتكلم
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مـثلكـم باللـغة اإلنـسانـية ألن الـلغة احلـماريـة كانت لـغة حـلوة.. غـنية..
رقيقة ومتناسقة.

نـحن معشـر احلميـر لم نكن نـنهق مثـلما نـنهق اآلن إذ أننـا تعلـمنا
النهيق فيما بعد.

وكـمـا تـعـلمـون فـنـحن نـحـاول الـتعـبـيـر عن عـواطـفنـا وأحـاسـيـسـنا
واحـتيـاجـاتنـا وآالمـنا وأفـراحـنا بـالـنهـيق وذلك إن كـان احلـديث بيـنـنا

نحن معشر احلمير أو بيننا وب أسيادنا البشر.
ـدودة مـا هـو الــنـهـيق ?! إنه ذلك الـصــوت الـذى يـخـرج بـأحـرف 
وخشنة ثم تنتهى بأحـرف متقطعة قصيرة كما يلى (عا ااا ء عا ااا ء
 عا ااا ء  اع .... اع) كما تـرون لقد حـذفنا وحذفـنا من لغـتنا حتى
كن أصبحت عبارة عن كلمة مؤلفة من حرف أو ثالث أحرف. كيف 

خمللوق أن يعبر عن كل أحاسيسه بكلمة واحد ?!..
مـا الذى حـصل حـتى مـاتت اللـغـة احلـماريـة الـغنـيـة وبـدأنا بـعـدها
عرفة سبب ذلك ?! إن نحن معشـر احلميق بالنهيق ?!.. أال تـتشوقون 
كـنـتم مـتـشـوق لـلـمـعـرفـة سأشـرح لـكم: لـقـد شُـلّت لـغتـنـا بـعـد حـادثة
مخـيفة أودت بـعقولـنا.. ونسيـنا اللـغة احلماريـة إثر هذا الـشلل.. ومنذ

ذاك اليوم ونحن نعبر بكلمة واحدة عن كل أحاسيسنا.
ة قدم التاريخ. إن حادثة شلل لغتنا قد

كان يعيش فى إحدى الغابات حمار من اجليل القد وفى إحدى
ـرات كـان يأكـل العـشب وحـيـداً ويـغنى وفى هـذه األثـنـاء شمّ رائـحة ا
مـا. لم تـكن هـذه الرائـحـة مـحبـبـة له إذ أنـها كـانت رائـحـة ذئب.. قال

احلمار العجوز وهو يهد من روعه:
. - كال يا روحى.. ليس ذئباً

.. من وعـاد يـأكل الـعـشب ولـكن رائحـة الـذئب تـزداد شـئيـاً فـشـئـياً
وت احملقق. الواضح أن الذئب يقترب واقتراب الذئب يعنى ا

وبدأ احلمار العجوز يهد من روعه مرة أخرى:
كال إنه لـيس ذئبا .. لـيس ذئباً.. ولـكن الرائحـة ازدادت أكثر.. بدأ
خــوف احلـمــار الــعـجــوز يـزداد ومـن جـهــة أخـرى تــصــرف كـأنه غــيـر

موجود:
إنــشـاء الـله ال يـكـون ذئـبـاً من أين سـيـأتى الـذئب إلى هـنـا ومن

أين له أن يرانى?!
وهـكــذا وفى الـوقت الــذى كـان يـخــادع فـيه نــفـسه ســمع أصـواتـاً
مـعـيـنـة ولـكـنـهـا لـيـست أصـواتـاً جـمـيـلة إذ أنـهـا كـانت أصـوات ذئب.
أصـغى احلـمـار الـعـجـوز بـدقـة: نـعم.. إنه صـوت ذئب. وألن قـلـبه غـيـر

راضٍ عن مجئ الذئب إلى هنا قال:
- كال يـا روحـى.. إن هذا الـصـوت لـيس صـوت ذئب. إنـنى أتـوهم
ولـهـذا أحـسـبه صـوت ذئب وعـاد إلى أكل الـعـشب. ولـكن الـصـوت بدأ

... يزداد شيئاً فشئياً
خادع احلمار العجوز نفسه:

كن أن يكون صوت ذئب.  - ال ليس صوت ذئب.. ال 
أصـبح قـريــبـاً جـداً هـذا الـصـوت واحلـمـار الــعـجـوز يـحـدث نـفـسه

: قائالً
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- ال .. ال .. أرجو أن ال يكـون ذئباً.. ثم أليس لـلذئب عمل يقوم به
حتى يأتى إلى هنا 

ومن جـهة أخرى كـانت عيناه تـفحصـان احمليط من حوله من جراء
اخلوف الذى امتلك حواسه وفجأت نظر إلى األمام فرأى الذئب قادماً
ـقابل ضمن عمود من الغبار الذى يطاير بسرعة من على قمة اجلبل ا

أل األفق فقال: فى السماء وكان صوته 
. - ( أ - هاء ) إن الذى أراه شيئاً آخر وليس ذئباً

: وضع رأسه ب العشب وتابع قائالً
- هـكـذا خـيل إلىّ عـلى مـا يـبـدو إن مـا رأيـته خـيـال. نعـم نعم ال

شك بأنه خيال 
وبعـد قلـيل ازداد خوفه أكـثر عـندمـا رأى الذئب وهـو قادم إليه من
بـ األشـجـار وألنه يـتـمـنى أن يـكـون مـا يـراه لـيس ذئـبـاً عـاد خلداع

نفسه من جديد:
ـكن أن يكـون ذئـباً ذلك اخملـلوق - أراهن عـلى أنه لـيس ذئبـاً ال 

الذى يحرق ذيلى بلهيبه. 
وعندمـا المس أنف الذئب الرطب مؤخرة احلـمار كان هذا األخير
قد نفدت كل طاقته أدار رأسه إلى الوراء فرأى الذئب وهو يوشك أن
يـثب عليه ولم يـبق للـحمار أيـة طاقة لـلركض خـاصة وأنه أصبح قـريباً
جـداً من الـذئب. أغــمض احلـمـار الـعــجـوز عـيـنــيه كى ال يـرى نـظـرات

الذئب القاسية وقال:
!? - ال .. ال .. ليس ذئباً إنشاء الله ال يكون كذلك ولِمَ يكون ذئباً

وفى الــوقـت الــذى غــرس فــيه الــذئـب مــخــالب ذراعـه الــيــمــنى فى
مؤخرة احلمار قال احلمار:

- أعلم.. أعلم أنك لست ذئبـاً.. ال تلعب فوق ظهرى إنك تدغدغنى
كما إننى ال أحب لعب األيدى..

عض الـذئب اجلائع ظـهـر احلمـار بأسـنـانه فقـطع قطـعـة كبـيرة من
اللحم وبـدافع غريزة حـب البقـاء وقع احلمار عـلى األرض وشُلّ لسانه
ونسى اللـغة احلمـارية التى كـان يعرفـها .. وبعد أن هـاجم الذئب عنق
احلـمـار بـدأ الــدم يـنـفـر من كـل  أطـراف جـسـمه وهــنـا أيـقن احلـمـار

باخلطر احملدق فصار يصرخ:
- عاء .. عاء .. إنه ذئب .. عاء .. عا ااا ء .. إنه هو. 

الذئب يقطعه بأسنانه وهو يئن ويصرخ:
- عا عا ... إنه هو .. عا عا .. أو أو إى إى .. أ أ أ ى ى ى .

وفى هـذه األثـناء وصل صـراخ احلـمـار الـذى تفـتـته أسـنـان الذئب
إلى آذان كـل احلميـر اجملاورة: عـا عا عـا .. إى ى ى .. عا ااا عا ااا

عا ااا .. إى ى ى .
وبعـد هـذه احلادثـة ومـنذ ذلـك اليـوم نـسيـنـا نحن مـعـشر احلـمـير
الكالم وصـرنا نشرح كـل احتياجـاتنا وعـواطفنا بـالنهـيق. هذا احلمار
ة لـو أنه صرخ أو هرب عندما العـجوز الذى ينتمـى إلى األجيال القد
أحس بوجود الذئب أو باقترابه دون أن يخادع نفسه أه ولو أنه وجد
وسـيـلـة للـهـرب دون أن يـنـتـظـر حـتى يـكـون قـاب قوسـ أو أدنى من

وت. ا
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لكنّـا نحن معشر احلمير.. حافـظنا على لغتنا اجلمـيلة ولكنّا نتكلم
اآلن بها.

آه نحن معشر احلمير آه نحن قوم احلمير... آه آه .. عا ااا ء عا
ااا ء آه آه آه .

VKJ « VÓ½Ó– ≠±∂

أول مــا لــفت نــظــرى فى الــقــرى الــتى جتــولت فــيــهــا أن لـلــكالب
أجساماً ضخمة ولكنها بدون أذناب.

لـقــد عـرفـت أمـراً واحــداً عن الـكـالب. إذا أراد أحـدهم أن يــصـبح
لـح والفـلفل كلـبه ضـخمـاً وشـرساً فـإنه يـقطع أذنـيه ويـرش علـيـهمـا ا
ويطـعمهـما للـكلب نفـسه. ولكنى لم أعـرف ما هى الغـاية من قطع ذنب

الكلب (قلت ذلك لألستاذ الذى كان يرافقنى فى زيارتى للقرى).
- أجـابــنى األسـتــاذ (الــذى نـظن أنه يــعــرف كل شئ): قـد تــكـون

نوعية الكالب هكذا بدون أذناب.
ثم سـألت الـعـجوز الـذى اسـتـضـافـنـا فى مـنـزله الكـائن فـى مدخل

وضوع: القرية حول هذا ا
كن أن تكون هذه الكالب من أنواع ال تملك أذناباً ? - هل 
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- ضـحك العجـوز وقال: سأقص علـيك هذه احلادثـة حتى ال تشغل
رأسك فى التفكير.

فى أحد األيام أرسل مدير الناحية أمراً إلى األهالى يطلب منهم
قـتل ثالث خـنـزيراً فى هـذا الـعام. طـبـعاً لـقد أثـار هـذا األمر دهـشة

اجلميع الذين اجتمعوا وقالوا لى:
إنك أكثر درايـة وخبرة وأوسعـنا معـرفة وإطالعاً نـرجوك الذهاب

إلى مدير الناحية الستطاع األمر ومعرفة ما يطلبه بدقة.
قابلت مدير الناحية وبدأت حديثى معه:

- يا سيـدى لقد أمضيت أربعة عـشر عاماً فى اجليش خدمت فى
. اليمن وطرابلس وشنق قلعة والقفقاس وأماكن كثيرة أيضاً

- ال تكـثر الكالم لقد أديت واجـبك جتاه الوطن فهل تنـتظر شيئاً
مقابل أداء هذا الواجب?

- اســتــغـفــر الـلـه يـا ســيــدى لم أقـصــد هــذا.. بـعــد ذلك تــطـوعت
للـمشـاركة فى حـرب االستـقالل جمـعت الشـباب من حـولى وصعـدنا

اجلبل بعد أن تلقيت أمراً رسمياً من قيادة اجملموعة.
- إنك بكثرة أحاديثك وطول لـسانك تعطل أعمال الدولة وتشغلنى

بكالم فارغ قل ماذا تريد بسرعة.
- انتـصرنا فى احلـرب والنصـر من عند الـله ثم عدنا إلى الـقرية

مثخن بجراح السيوف وشظايا القنابل والرصاص.
- هل تريد أن يُـخصص لك معاش تقاعـدى بسبب خدمتك للوطن?

أال ترى كم يعانى هذا الشعب الفقير ?

- هل تـظن يـا سـيــدى أنى ال أرى أو أشـعـر بـذلك ! فى األسـبـوع
ـاضى حجـز جـابى الضـرائب على الـفدَّان الـوحيـد الذى أمـلكه ومع ا
ذلك أقـول: احلمـد لـله فـقـد أعطـتـنى الـدولة مـا بـوسـعهـا. لـدىَّ الـوسام
ـمـهـورة بـالـنـجـوم. فى أحـد أيـام الـشـتـاء حـضر األحـمر والـثـنـاءات ا
األسـتـاذ إلى قـريـتنـا وسـردت عـلى مـسامـعه مـا مـرَّ مـعى من حوادث
وكـان يـستـمع إليـها بـدقـة وعنـاية ويـسجـلهـا عـلى دفتـر مذكـراته. مرت
األيـام وانـتــقل األسـتــاذ إلى مـكـان آخــر. وذات يـوم نـزل أحــد شـبـاب
ـدينة للـدراسة وعندمـا رجع فى عطلته الـدراسية قدَّم لى القرية إلى ا

صحيفة وقال:
- يا خالى الشاويش إن هذه الصحيفة تتحدث عنك.

- إذاً باع األسـتـاذ قصـة حـياتـى للـصـحيـفـة. طبـعـاً لم آخذ فـلـساً
واحـداً ولم أطالب األستـاذ وال إدارة الصحـيفة وال غـيره بشئ ولكن
الـدولــة مـنـحـتـنى رتــبـة مالزم أول وكـانت تـدعــونـا سـنـويـاً لــلـعـاصـمـة
لـلـمـشـاركــة فى االحـتـفـاالت واآلن أصـبـحـت مـسـنـاً عـاجـزاً ولم أعـد
ـناسـبات كـنت أرتدى بزَّة . وفى ا أقـوى على الـسيـر أو الوقـوف طويالً
الـضـابط واضـعــاً الـسـيف عـلـى جـانـبى واألوسـمــة عـلى صـدرى. أمـا
اآلن مع هـذه اللـحيـة الـبيـضاء وهـذا اللـباس فـلم تعـد مظـاهر الـليـاقة
واضحـة ومنـاسبـة إضافـة لذلك فـإنى ال أستـطيع شـراء سروال يـليق
ـقامى ? فكـيف لى ببـزَّة ضابط مـحتـرم. إنهم يريـدون جبـر خاطرى

فلهم جزيل الشكر.
- مديـر الـنـاحـيـة: هكـذا إذن مـاذا تـريـد ? هل تريـد أن يـنـصـبّوك
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باشا ? لقد درست عدة سنوات وما زلت برتبة رقيب.
- يـا سـيـدى ال يـخــدعـنَّك مـظـهـرى هـذا. عـنـدمـا كـان حتت إمـرتى
شاة كـنت أطارد الـكفـار وأضيق عـليهم خـمسـمائـة خيَّال وألف مـن ا

اخلناق اآلن لم يبق من العمر إال القليل ولست أطالب بشئ.
- إذن ماذا تريد ?

- أنا منـدوب من قبل الفالحـ بخصـوص أوامركم القـاضية بأن
نـقـتل ثالثـ خـنـزيـراً فـى هـذا الـعـام وسـبب إزعـاجى لـكم هـو أنه ال
يوجـد أحـد فى قريـتنـا يـعرف اخلـنزيـر وال من رأى وجـهه إال أنا فـقد
رأيـته فى جبهـة غالـينيـا كان يـرأسنا وقـتهـا مالزم اسمه أدهم - وقد
تـوفـى رحـمــة الـله عــلــيه - ولـو أن اثــنـ مـن أمـثــالك تـعــلــقـا بــشـاربه

الستطاع أن يرفعهما ويوازنهما.
- وفى إحـدى الـليـالى قمـنا بـجـولة اسـتكـشافـيـة. حيـنمـا لم أعرف
الزم أنـينى كـيف أصابـتـنى تلك الـرصـاصة الـطائـشـة عنـدها سـمع ا
فسـألنى: هل جرحت أيها الـرقيب ? قلت له: ال يا سيـدى ولكنه عندما
رآنى تأخرت عن الفرقة االستكشافية حملنى على ظهره وأخذنى إلى

انى وعندها رأيت اخلنزير. ستوصف األ ا
ـطاعم أمـا أنـا فلم ـان يربّـون اخلـنازيـر ويـقدمـوهـا فى ا كـان األ
ـسـتــشـفى. اعـذرنى يـا أتـنــاول حلم اخلـنـزيـر حــتى عـنـدمـا كــنت فى ا
ـهم فى قـريتـنا . ا ـسنـون يتـكـلمـون كثـيراً سـيدى وجّـعت لك رأسك ا

أننى الوحيد فيها من شاهد اخلنزير.
ـديـر قـائـالً: اسـمـعـوا يـا سـادة ال أريـد أن أسـمع عــنـدئـذ احـتـد ا

زيد ما يهمنى هو أن تقتلوا اخلنازير فقط. ا
نطقة كلها - ولكن يا سيدى ال يوجد خنـازير فى قريتنا وال فى ا
أيضاً نحن ال نعلم عن اخلنـزير إال اسمه فإذا أزعجنا أحدهم فإننا
نـشتمه بأن نـقول له: أنت خنزير وقـد نقول له أنت خنـزير ابن خنزير

نقول ذلك ونحن ال نعرف اخلنزير.
- عندها أحضر مديـر الناحية رزمة من األوراق وقال: أنتم جهلة

انظروا ماذا يوجد فى هذه األوراق هل تعرف القراءة ?!
- ال.

- أنت مالزم وال تعرف القراءة.
- وما الضير فى ذلك يا سيدى.

وجودة فـى هذه األوراق تـقول أن اخلـنازير عـلومـات ا - اسمـع ا
ـدخول األساسى هو اخملـرب األساسى حملـصول الـذرة والذرة هى ا
ـنـفـعـة يـنـبـغى قـتل لــلـوطن ولـذلك من أجل زيـادة احملـصـول وزيــادة ا

اخلنازير هل تفهم ? يجب أن تموت اخلنازير.
- فـهـمت يـا سـيـدى يـجب أن تـمـوت اخلـنـازيـر إذاً أحـضـروا لـنا
اخلـنـازير ونـحن نـقـتلـهـا ثم إننـا ال نـزرع الـذرة وأجدادنـا لم يـزرعوا

. الذرة وأجداد أجدادنا لم يزرعوها أيضاً
- ازرعوا الذرة يا سيد بـدالً من اجللوس هكذا ازرعوها عندها

تأتى اخلنازير ثم تقتلوها وبذلك ينفذ أمر الدولة.
- نــحن نــزرع يـا ســيــدى ولـكـن أراضـيــنــا غـيــر صــاحلـة لــلـذرة
فالشتاء عندنا طويل والثلج يغطى األرض من ستة إلى ثمانية أشهر.
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: إنكم جتـدون لكل شئ أعذاراً فى أمـريكا يزرعون - قال غـاضباً
. الزهور فى القطب. أنتم ال تتعلمون شيئاً

عندئذ نفد صبرى وقلت:
ـنعوا سقـوط الثلج هذا - قـولوا للـذين أصدروا هذه األوامر أن 

العام فنزرع الذرة ثم تأتى اخلنازير فنقتلها.
- انـتظـر أنت تسـخر من مـوظفى الدولـة وهذه عـقوبـتهـا تبدأ من

السنت على األقل.
- اســتــغــفـر الــله يــا سـيــدى ومن نــكــون نـحن حــتى نــســخـر من

ة ولكن ال خنازير لدينا. شخصيتكم الكر
- انــظـــر قل لى هل أنـت أكــثــر مــعـــرفــة بــوجــود اخلـــنــازيــر من

سؤول الذى أصدروا هذه األوامر. ا
- نـحـن جـهـال مـن أين لـنــا أن نـعـلـم ولـكن فى الــقـريــة ال يـوجـد

خنازير.
- إن الـذين أصــدروا هـذه األوامـر أصـدروهــا عن درايـة بـعـد أن
درسـوا اخلــرائط والـكـتـب وبـنـتــيـجــة ذلك تـوصـلــوا إلى مـعــرفـة وجـود

اخلنازير فى القرية. ولكنكم ال تعلمون بوجودها افتحوا أعينكم.
- لقد فتحناها يا سيدى ولكن فى القرية ال يوجد خنازير.

ـعرفـة نـحن ننـاضل من أجـلكم و ا عـروف وعـد - أنتم نـاكـرو ا
من أجل أن تـصبحـوا بشراً لقـد أشرف على هذا األمـر وزير الزراعة
دن طـالباً من كل محـافظة عدداً مـعيناً شخصيـاً. وأرسل إلى جميع ا
من اخلنـازير لـذلك بلَّغ الـقائـمقـام. والقائـمقـام بلغ مـدير الـناحـية وأنا

بـدورى بـلغـتـكم ووزعت احلـصة بـالـتسـاوى عـلى جـميع الـقـرى. وكان
. نصيبكم أن تقتلوا ثالث خنزيراً

دير إذا تكلـمنا عن اجلهل فنحن جـهلة وعن الغباء - يا سـيدى ا
فنحن أغبياء ولكن فى قريتنا ال يوجد خنازير.

- إذاً وزيـر الــزراعـة واخلــبـراء الـذيـن درسـوا فى أوروبــا سـنـواتٍ
ـسـتـشـار واحملـافظ والـقـائـمــقـام ومـوظـفـو الـزراعـة جـمـيـعـاً طـواالً وا
جهالء. أنتـم فقط تعرفون هل رأيت مـدى سوء اجلهالة. هل رأيت إلى
أين وصـلـت إهـانـتك ? بــدأت مـنى وانـتــقـلت إلى الــقـائـمــقـام ومـنه إلى

احملافظ ومنه إلى .. هل رأيت إلى أى حد وصلت اإلهانة ?
- استغفر الله يا سيدى.

- استغفر الله أو ال تستغفره هذا ليس من شأنى.
ثم وقف وجلس مكانه مرة ثانية وقال:

- الدولـة ال تريـد منـكم اخلنازيـر بال مقـابل أنتم حتـضرون أذناب
قتـولة وأنا أعطـيكم بهـا وصل مصدَّق من مـدير الزراعة. اخلنازيـر ا
مـاذا تــريـدون أكـثـر من ذلـك. حـقـاً إن اجلـمــيل ال يـنـفع مــعـكم هـنـاك
مـكافـحـة عامـة اخلنـازيـر فى كل أنحـاء الـبلـد هل تـفهـمون ذلك ? اآلن

أخبرنى بكم كيلو القمح .
صرف يأخذ الكيلو بثمانية قروش. - ا

- إذاً ذنب اخلنزير الواحد يـعادل كيلو ونصف من القمح لو كنت
مـكـانـكم لـتـركت الــعـمل فى احلـقـول واشـتـغـلت بـتـجـارة األذنـاب. هـيـا
ـزيــد من الـكـالم فـاألمـر هــو أمـر إذا لـم تـقــتـلـوا انــصـرف ال أريــد ا
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اخلـنازيـر سـأرسل اجلنـدرمة إلـى القـرية وهم يـعـلمـونـكم كيف يـكون
القتل.

- الله يعطيكم طول العمر يا سيدى. ثم انصرفت
ذهبت إلى الـقريـة وأخبـرت األهالى بـالتـفصـيل ما جـرى معى عـند
مديـر الـنـاحيـة فـاقتـرح أحـدهم أن نـربى اخلنـازيـر ثم نـقطع أذنـابـها
ولــكن األهــالى رفـضــوا هــذه الـفــكــرة إذ أنـهم ال يــســمـحــون بــتـربــيـة

احليوأنات الضارة فى القرية.
ولكن شـخصاً يؤدى خدمته اإللـزامية أخبرنا أنه يـوجد الكثير من

اخلنازير فى مكان خدمته.
فقال لى األهالى: يا حضرة الشاويش ما رأيك لو تذهب أنت إلى
كـان يـبـعد عـن قريـتـنـا مسـافـة يـوم . فـا هـنـاك وتأتـيـنـا بثالثـ ذنـبـاً

بالقطار.
لذلك قلت لـهم: إن سعر الذنب الواحد ١٢٫٥ قـرشاً فما رأيكم لو

أحضر الكثير منها حتى أسدد أجرة الطريق.
ـصـرف. وأخـذنـا فى الــنـهـايـة قــررنـا ذلك وسـحـبــنـا قـرضـاً مـن ا
كان هنـاك الكثير من اخلنازير ولكن هل كيس وانـطلقنا إلى ذلك ا
أنا الـذكى الوحيـد فى البلـد ? ال فقد كـان هناك الـكثيـرون من أمثالى

ن ذهبوا ليشتروا أذناب اخلنازير.
. سعر الذنب الواحد خمسة وعشرون قرشاً

ونحن سـنبيـعه باثنى عـشر قرشـاً ونصف فقط أين أجـرة الطريق
إذاً وأين أتعابنا.

بـعد مسـاومة وجهـد كبيـرين أخذت مئـتى ذنب بسعـر خمسـة عشر
قرشاً للذنب الواحد ووقفت أتكلم مع الناس فى السوق.

- أيها الرجال ألم تشاهدوا ذنب اخلنزير من قبل.
اذا. ما الذى جرى ?.  -

- هذا ليس ذنب خنزير بل ذنب كلب.
فـاحملــتـال إذن بـاعـنى ذنب كــلب بـدالً من ذنب خـنــزيـر لـقـد وضع
أذناب الكالب فى زيت الزيتون ثم خدعنى بها واآلن ماذا سنفعل ?
ال تفعل شيـئاً خذ األذنـاب واقطع قليـالً من أطرافها وزيـتها مرة

أخرى ثم خذها إلى مدير الزراعة وهو لن يشعر باخلدعة.
الـطـريق طــويل والـهـواء سـاخن ورائـحــة األذنـاب بـدأت تـفـوح فى

القطار. 
عـنـدمـا وصـلت إلى الـقـرية أسـرع األهـالى إلىَّ وقـالـوا: يـا حـضرة
الشـاويش لقد بدأت اآلن مـكافحـة الغربـان مدير النـاحية يـطلب مئتى

رأس غراب.
ليس هناك أكثـر من الغربان عليكم باصطـيادها قد تبدأ مكافحة
. ولكن ابتـهلوا لله حـتى ال يطلـبوا منكم اجلراد بـعد خمسـة عشر يومـاً

. رؤوس اجلراد أيضاً
عــلم أهـالى الــقـرى اجملـاورة بـوجــود أذنـاب اخلـنــازيـر وأصـبـحت

قريتنا مقصداً لهم فكانوا يأخذون الذنب بنصف قيمته.
ـهـم أخـذنـا األذنـاب إلى مــديـر الـنـاحـيــة الـذى قـال: هل رأيـتم ? إذاً ا
يوجد لديكم أذناب ولكنها أذناب خشنة أى نوع من اخلنازير وجد ?
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ومنـذ ذلك اليـوم لم يأتِ أحـد لزيـارتى ألنى أمسـكت ذنب اخلـنزير
بـيـدى ولم يـصافـحـنى أحـد جـمـعت بـعض وجـوه الـقـريـة وقلـت لهم:
الـذنْب لـيس ذنـبى لـقـد خدعـونى وأنـا بـدورى خـدعت مـدير الـنـاحـية

األذناب التى أتيت بها هى أذناب كالب وليست أذناب خنازير.
ومن ثم أخبرتهم القصة بالتفصيل لقد سمع أحد األذكياء القصة
نـطقـة كـلب واحد له فـبدأ الـتجـارة بـأذناب الـكالب حـتى لم يبـق فى ا

ذنب لقد أصبح تاجراً كبيراً فى األذناب.
نطقة سألته: - كيف حالك ? ذات مرة التقيته فى ا

قال احلمد لله نعيش بفضل أذناب الكالب.

 ø‘dN¹ «–U* pÐ XF — ≠±∑
Rifat Bey Neden Kasiniyor ?

 ألو - آلو - رفعت بيك ! مرحبا أستاذى 
- سامحك الله يا أخى .. أين أنت ?

- منذ متى وال أحد يراك .. 
- عزيزى كمال - هل أنت هو ? آه كمال بيك - 

- لقد انشـغلت عليك - والله - عندمـا أراك فى وليمة السيد الولى
- ولم يـرك أحـد أيـضـا فى أمـسـيـتـنـا فـعـنـدمـا ال تـتـواجد مـعـنـا - فال

يكون هناك طعم للجلسة - فاإلنسان حتى هذا الزمان ...
- ال تسأل - التسألنى عن حالى - 

- خيرا ماذا حدث .
- أنا مريض .

- ألف ال بأس عليك يا عزيزى أحزنتنى جدا ماذا بك ..? 
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- عندى أورتكير 
- ماذا بك ..?

- أورتكير - أورتكير ..?
- نعم - أهرش بدون توقف ولكن بشكل فظيع يا أخى .

- إذا أنت تهرش - ياه -
كننى أن أصف لك حالى  - أهرش - وكيف 

- أين تهرش أكثر ..?
- فى كل جسمى - ال يوجد مكان فى جسدى ال أهرشه 

- يا الله - البد أنه مرض احلساسية الذى يتحدثون عنه ..
- نعم - نعم الدكتور يقول ذلك .

اذا تهرش ..? - ولكن ما السبب يا عزيزى ? و
ـنزل كـانوا قد طـبخوا - والله يـا أخى - ال أفهم بالـضبط .. فى ا
ديك رومى محـشى يلـيق بفـمك - وكان رائـعا - لم أسـتطع أن أقاومه

أكلت ثالثة أطباق - أيكون هذا هو السبب يا ترى .?
- ال يـا عزيـزى - مـعقـول ٣ أطبـاق من ديك رومى مـحشى تـسبب
أورتكيـر ? لو كـان كذلك ألصـبت أنا بـها مـنذ سـن - فـكثـيرا ما آكل

ديك كامل وال يصيبنى أذى ..
- أال يحدث هرش 

- قطعيا .. ال .. 
- ولكنى أكلت يخنى قبل الرومى ..

- أى يخنى ..

- يخنى كالوى ..
- يعنـى كالوى سوتيه -  ومن قال أن هذا يـسبب الهرش ..? البد
ـا ذلـك .. صـحــيح أكـلت شئ آخــر .. ولـكن أنـك أكـلت شــيـئــاً آخـر ر

ماذا?
- ال أذكـر بــالـظــبط .. تــذكـرت .. لــقــد تـنــاولت بـعـض من سـلــطـة

الزبادى باخلل والثوم - لفتح الشهية..
- ال يا سيدى .. الثوم ال يسبب ذلك إنه يرطب اجلسم ... 

- ماذا يرطب .. ! 
- فـأنـا أهـرش بــشـدة .. بـشـدة فــلـيـكـفــيك الـله شـر ذلك.. آه.. أال
كن أن يكون من الهريسة ? فقد تناولت بعضا منها بعد األكل ... 

- بالهناء والشفاء .. ولكن كما ترى ها أنا ذا أهرش .. 
- يـا عـزيزى .. ال تـفـتـرى على الـهـريسـة .. فـأنـا أكلت مـنـها أمس

طبق وال شئ - قط - البد أنك أكلت شيئا آخر سبب لك هذا ..
- أكـلت - يــا تـرى مــاذا أكـلـت ..? فى الـعــشـاء أكــلت اسـتــكـاوزا

كن أن يسبب ذلك ?  ايونيز أ با
ايونيز ال كن يا عزيزى .. ثابت بالتجربة أن اإلستاكوزا با - ال 

تضر على اإلطالق.
- ولكنى أكلت طبق منه .. 

ـايونـيز ـا علـيه ا - ال طـبقـ والحتى عـشـرين طبق يـضـروا - طا
عـجـبـ جدا فال يـسـبب أى ضـرر - وال هرش .. أنـا شـخـصـيا مـن ا

ايونيز ..  باالستكاوزا .. خاصة با

±∑∑ ±∑∂



π∞

- حسن .. إذا فلنأكله سويا إن شاء الله ذات يوم .. 
هم أن تـتحسن اآلن .. مـعنى ذلك أنـك لم تعرف -  إن شاء الـله ا
بـعـد مـا ســبب الـهـرش لـدى - أخــشى أن يـكـون الـســبب الـقـشـدة مع

الكنافة والقطايف -
- بالله عليك يا رفعت بيك - هل هذا كالم - لو كانت القطايف أو

الكنافة بالقشدة تضر - لكان علينا السالم.
- ولكن الكنافة والقطايف التى أكلتها كانت مغطاة بأربعة شرائح

من الزبد.
- وعلى فكرة القشدة ال تسبب الهرش .

- حسنا .. فلماذا أهرش إذا ..?
- ال بد أنك أكلت شيئا آخر .. 

- يـا إلــهى .. يـا عــزيـزى - أنــا لم أبــتـلع مــلح الـهــرش أو "بـودرة
الــعــفـاريت" كـل مـا هــنــالك أن تـنــاولت كم أصــبع مــوز .. وفى الــبـيت

اشتروا اليوم جوز هند - فأكلت منه .. 
- هل أكلت كثيرا ..?

- إيه - ال يعد كثيرا .. واحدة ونصف فقط جوز هند 
- جوز الهند دواء يا رجل اليضر - فاكهة مباركة .

ـا تشـخيص ـاذا إذا أصابـتـنى احلسـاسيـة وهذا الـهرش .. ر  -
الدكتور خطأ - فهذه ليست "أورتكير" حساسية.

- إذا لم تكن حساسية - فلماذا أهرش بهذه الشدة . 
- ليس كل الهرش سببه األورتكير - احلساسية 

- ماذا يكون ..?
- يكون شيئا آخر .. 

لح - آه .. تذكرت قبل الـنوم تسليت ببعض الـياميش شوية لوز با
.. مع بعض البـندق احملمر مع قليل من الـفستق أخشى أن يكون هذا

هو السبب ..! 
- ما هذا يا عزيزى ! إن هذا هو تسليتى فى الفراش ليال.

- أال تهرش ?
- أبدا اجلوز واللوز والفستدق والبندق يقوى يا عزيزى .. 

- سيدى .. البـد أن احلليب كـان دسمـا بعض الشـيئ فأنا فى كل
لـيلة قـبل النوم مـباشـرة أشرب كوبـا من احللـيب .. وليلـة امس بالذات

شربت كوب .. 
- احلليب شفـاء يا رفعت بـيك .. احلليب عـلى العكس تمـاما يهد
ـنع الـهرش. أنـا كل يوم أخـلط بيـضتـ طازجـت فى األعـصاب .. و

الل وأشربه صباحا .. أال يكون من ذلك ..?
- لـو كان هـذا يـسـبب الهـرش لـكـان لزام عـلى أالّ أهـرش مـنذ ٣٠

سنة 
- قـبل أن يـبــدا الـهـرش بـلـيـلـة واحـدة .. أكــلت كـافـيـار .. كـافـيـار
أسود .. مزجـته بالزبـدة الطبـيعى وكان بـجانبه بـعض اجل .. أيكون

اجل الرومى هو السبب .. لقد أكلت من الكافيار كثيرا.
- كل ما شئت .. فليس للكافيار ضرر.

- أنا لم أقل أنه مضر قلت إنى أهرش. 
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- ما عليك إال أن تتذكر جيدا ماذا أكلت غير ذلك .. 
- غير ذلك .. غـير ذلك ? أنا ال اسـتطيع أن أتـذكر ماذا أكـلت ليلة
أمس - فـكيف أعـرف ماذا أكـلت منـذ أسبـوع .. أخشى أن يـكون من

ة" احملشى فلحمة أوزى احملمر ومعه محشى .. أجارك الله  "الدو
- أى محشى ? 

- مـحـشـى باذجنـان بـزيـت الزيـتـون .. ال أذكـر بـالـضـبط كم أكـلت
خمس أو ستة .. أم سبع وحدات ! 

- أكان بزيت الزيتون ..
- نعم .

- زيت الزيتون خفيف ال يضر ماذا غير ذلك ..
- قليل من مـكرونة باجلبنـة الرومى ?  كانت فى الفرن يا أخى هل

اخلل مضر ?
- هل شربته ?

- ال .. كان مع السلطة . 
- بالعكس السلطة مع اخلل تهضم .

- ولكن كان فيها فلفل حار ولكنى شربت بعدها مياه معدنية.
ا يسبب احلساسة  - فكر جيدا ماذا أكلت 

- مــاذا أكــلت ? مــاذا أكــلت ? مــاذا أكــلـت ? لم آكل بل شــربت -
ــا وجـدت أن مــعـدتى حــمـيت شــربت كـأس ويـســكى بــالـصـودا ..  و
كوكتيل وبعدين بلعت ملعـقة كربونات - ها تذكرت لقد أكلنا كباب فى
مطعم - وبعدها ثالث لفائف من اللحم وواحد أرز بالكالوى .. وواحد

بلـغور بالـصلصـة وكان علـيه خردل كثـير أنا أحب الـلحم باخلردل ...
حـتى هـذه اللـحظـة مـا زال الهـرش مسـتـمر .. الـتلـيـفون فى يـد وبالـيد
األخـرى أستـمر بـالهـرش .. وأكلت بـوريك أال يكـون هو السـبب وأكلت

طبق سلطة خضراء ولكن هذا ال يضر - وال يؤثر بشىء
- فعال اليؤثر بشئ 

- والكـوارع باحلمص .. ? اشـتهتـها نفـسى منذ عـدة أيام .. قالت
زوجـتى إن اجلـو حـار ولـكـنـنى أصـريت فـطـبـخـوهـا ولـكن كـانت لـذيذة

فعال - هل أكلت منها كثيرا ..?   
- ال طبق فقط.

- ألم يقل الدكتور ما هو السبب ?
- لقـد قلت للـدكتـور عن كل ما أكلـته .. فقال " إن الـغذاء والتـغذية

ال تضر . فأنت لم تأكل شيئا مضرا.. "أيفعل الطرشى هذا "
- طرشى ماذا .. أى نوع ..? 

بشور. - خليط .. وأكلت عليه قليل من اللوز ا
بشور يـسبب احلسـاسية أو هذا الـهرش ألغلقت - لو كان اللـوز ا

كل دكاك الياميش أبوابها.
- إذا يا ترى من أى شئ حدثت تلك "االورتيكريا" 

- فكر بعمق وتذكر بهدوء ماذا أكلت فى هذه األيام .
- يـا عـزيـزى .. أنـا لم أكل أى شى مـضـر . وأنت تـدرى جـيدا أن
شـهيـتى ليـست على مـا يرام هـذه األيام بـالذات - ولـو حدث وازدادت

الكمية بعض الشئ أكل زبادى فورا لتسهيل عملية الهضم.
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سك ألم تتناول خبزا فى هذه األيام األخيرة  - يا عزيزى ا
- خبز ? 

- نعم .. خبز .
- أى خبز ? 

- اخلبز العادى .. 
- ذلك اخلبز الذى يسوى فى األفران 

- إن اخلـبــز مـضـر لى كــمـا أنه يــزيـد من وزنى ولــذلك فـأنـا بــالـكـاد آكل
شريـحـة واحـدة من خـبز الـتـوست. آه تـذكرت لـقـد أكـلته .. أكـلت خـبـزا كان
عندنا ضـيوف ولم يكن فى الـبيت توست ولم يـكن فى الفرن أيـضا ولم يجدوا

شطيرة عند بائع الفرن.
- اضطررت أن آكل نصف شريحة من اخلبز العادى .. 

- تمـام .. هذا هـو السـبب يـا عزيـزى - إن حسـاسـيتك وهـرشك من هذا
اخلبز .. هل قلت للدكتور إنك أكلت خبزا ? 

- ال - ال لـم أتـذكــر - حــسـنــا أن فــكــرت أنت هـكــذا - صــحــيح البـد أن
أاالورتكير" حدث لى من اخلبز .. لقد مزقت جلدى من الهرش ليتك ترى حالى. 
- أحـمد الـله أنك اكلت نـصف شريـحة فـقط وحدث لك هـذا .. فمـاذا كان
سـيحدث لـو أكلت شريـحة كامـلة .. البد أنـك كنت ستـرفس وتصهل حـمدا لله

على سالمتك يا عزيزى رفعت .. 
- أشكرك يا عزيزى 

- سأحادثك مرة أخرى - إلى اللقاء .
استودعك الله يا عزيزى .

   5³'« ‚dŽ  ≠±∏
Alin Teri

     

 كان صديقا عزيزا أحبه .. كان يجب أن أراه .. ولكن انقضت ثالث
سنوات .. كيف ال أحبه .. فقد تقاسمنا أيام الفقر والفاقة بصداقة .
كنا نأكل سويا السميطة الواحدة بعد غمسها فى كوب من الشاى
ـا كـان سـروالى وسـترتى .. كـان قـد أعطـانى مـعـطف مـطـر قد .. و

تمألهما الثقوب 
ــعــطف الــثــقــيل حــتى فـى أيـام فــلم أكـن أنــزع عن نــفــسى هــذا ا
الـصيف احلارة وكان الـعرق يتسـاقط منى وكأنه صـنبور ع حارة ..
ـبـلغ وكـان زمـيـل دراسـة قـد أقـرضــنى ألـفى لــيـرة قـائال - خــذ هـذا ا
ن ال يـفـلـحــون فى مـثل هـذه األعـمـال ــا كـنت  وأعــمل به شـيـئـا .. و
بلغ ووضعته ب يديه .. فقد كان طوال حياتى .. فقد أحضرت هذا ا
هــو يــرى فى نــفــسه أنه رجل أعـــمــال ال مــثــيل له .. وكــان كل الــذين
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يعـرفونه قـبلى يـعـترفـون له بذلك .. فـقد كـان ملك الـسوق الـسوداء فى
اسـتـانبـول .. يـعـمل فى إمرته مـا بـ أربـع وخـمـس من سـمـاسرة
السـوق .. كان يكسب يوميـا ألفا أو ألف ليـرة خالصة .. ثم انقلب به
احلـال فــأفـلس .. وأنـا من نــاحـيـتى .. لــدى طـبـيـعــة .. فـأيـنــمـا يـوجـد
ـفـلـسـون .. أو هـؤالء الـذين أضـاعــوا مـيـراثـهم .. فـأيـنـمـا وجـدوا .. ا

ابحث عنهم .. أجدهم ... وأعقد معهم صداقة .. 
ـا يكـون قد أفـلس عشـر مرات مـتتـاليـة لدرجة منذ أن عـرفته .. ر
أنه أصبح يطرد أى مدين يطالبه بالدين . ولكنه لم يفقد األمل قط فى
أنه سـيـصـبح غــنـيـا ... مـا أن تـسـوء أمـور اإلنــسـان حـتى تـسـيـر إلى
مـنتـهاهـا ..  فإن األلـفى لـيرة الـتى أخذتـهـا من زميل الـدراسة الـقد
... والـتى قـدمـتـهـا إلـيه لم تـصــلح حـاله .. هـذا الـفـشل جـعـلـنى أنـا ال
أطـالبه .. ولم يـتنـكـر هو لـصداقـته .. ثم قـمت أنا بـقـدر ما سـمحت به

الظروف بتسديد مبلغ األلفى ليرة تقسيطا لهذا الصديق .. 
ـا أفـسـد هـذه الصـداقـة لـدرجـة ما .. مـضت كـثـيـر من األحداث 

وفقدنا بعضنا البعض .. 
ـاضى .. دار وبــيـنــمـا كــنت أحتــدث مع صـديق آخــر عن الــزمن ا

احلديث ودار حتى وصل إليه فقال :
- لن تراه اآلن ... لقد أصبح ثريا 

- ال تبالغ يا أخى 
- والله ال يقل دخله اليومى عن ألف ليرة 

- بالله عليك 

- لديه عربته اخلاصة .. وله سائق .. 
- كيف صار ذلك ?

ـا بتليفـون .. يكسب عشرة آالف - هكـذا سارت األمور معه .. ر
ليرة فى اليوم ..

- هل تمزح ...? 
- لقد بنى متجرا .. ويبنى حاليا عمارة ..

إن اإلنـســان ال يــســتــطــيع أن يــصــدق .. فــكــيف يــتم كل ذلك فى
غـضــون ثالث سـنــوات .. ? فـأنــا أشــتـغل لــيال ونـهــارا .. وأكـاد أدفع

بصعوبة إيجار شقتى التى فى البدروم ... !
وأضاف إلى ذلك أيضا .. قائال :

ة ..! " - " كما أنه يدفع كل ديونه القد
فـخــطـر عـلى بـالى ذلك احلـسـاب الـقـد .. فـكـتـبت إلـيه خـطـابـا ..

ا تتذكر ... ذلك الـ ... " قائال " ر
بلغ .. حتـدثنا معـه بالهاتف تذكر .. أرسـلت إليه رجال .. أعطـاه ا

.. فقال : 
اذا ال تأتى إلى ..?"  " -

- فـقلت  .. يـا عزيزى .. أنـا أصال صاحب طالع شـؤم .. ال فائدة
ترجى حتى لنفسى .. فال يصيبك مكروه بسببى .. 

- كنت جتئ فيما مضى 
- كنت فى السابق مفلس مثلى ... فماذا كان لديك لتفقده ... ?

أصر .. فذهبت إليه .. كان قد اسـتأجر مكتبا مكونا من خمس أو
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كـتب .. " عرق ست غرف فى مـول " مـتجـر" كبـيـر مكـتوب عـلى بـاب ا
اجلبـ لالسـتيـراد والتـصـدير وأعـمال الـسمـسـرة" استـقبـلـنى بحـفاوة
بـالغـة . ركـبنـا سـيارته تـنـاولنـا طـعـام الظـهـر سويـا .. كـانت له جتارة

أخرى . وقد كتب على بابها "بيت جتارة عرق اجلب " فقلت 
- بــالــله عــلــيك .. كــيـف عــمــلت كل هــذا فى ثالث ســنــوات ... يــا

صديقى .. ?
- بعرق جبينى 

أشرت إلى سيارته التى ال أدرى بكم ألف ليرة .. وقلت .. 
- وهذه ..?

- بعرق جبينى ..
ثم دعانـى إلى حانة .. وقد كتب عـلى بابها " حـانة عرق اجلب ...
" وكان يقيم حانا آخر وقد كتب عليه " خان عرق اجلب الصغير .."

ــسـاء وبـســيـارته أيــضـا أخـذنـى إلى عـمــارته .. بـهـرت .. قــبـيل ا
عمارة شاهقة مكونـة من ثمانية طوابق .. كل طابق مكون من شقت
.. فـى كل شـقــة .. ثـمــان غـرف .. بــيــنـمــا كـنت ألـج من الـبــاب رفـعت
رأسى فـــإذا بـى أرى " عـــمـــارة عـــرق اجلـــبـــ ... " مــــكـــتـــوبـــة عـــلى

مداخلها... ولم أعد احتمل فقلت :
ـتـاجــر واحلـانـات - أصـغى إلى .. البــد وأن تـغـيــر أسـمـاء هــذه ا

والعمارات ...
اذا ..?  -

- هكذا غيرها ..

- ماذا أسميها ...? .. سمها :
- متجر اإلدرار ... خان اإلدرار الكبير ... عمارة اإلدرار ...

فكرر سؤاله قائال :  
اذا ..? ... قلت :  -

ـاذا .. ! إنـنى من كـثـرة الـعـمل قـد عـرق لـيس جـبـينى - "كـيف ..
وحـده بل عـرق الكـرسى حتتـى ... وال أستـطيع حـتى أن أدفع إيـجار
ـا حقق كل هذا فى بيـتى .. وأنت حتى ولـو كان جبـينك ذاته نـبع ماء 
ثالث سنـوات .. فمـا هو لـديك ليس عـرق جبـ .. بل .. هو .. بول ..
وحتى لو شـربت براميل بيره .. واحـدا إثر األخر فخالل ثالث سنوات

ا استطاع اإلنسان أن يدر بوال بهذا القدر 
تـركـته دون أى سالم .. أو كالم .. فــمـا زال لى عـنـده خــمـسـمـائـة
لـيرة .. يـجب على أن أكـتب خمـس مـقاال كـهذا .. ومعـنى هذا .. أنه
لـيس جـبـينى وحـده هـو الـذى سـيعـرق كـثـيـرا بل وحتتـى أيضـا كـثـيرا

وكثيرا ...
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ة أيها السادة .. احلياة طريق ملئ باألشواك .. احلياة   احلياة مؤ
... عـندى ثالثـة دفاتر مـشحـونة .. وقـد شحـنتـها كلـها بـفلـسفـة احلياة
وحتى اآلن .. قد كتبت أقواال عن احلياة جتاوزت ستة عشر ألف قول
مــأثـور عن احلـيــاة .. هى احلـيـاة ... تــلك هى احلـيـاة .. كــتب كـلـمـات

كثيرة على احلياة فى دفترى.
احلـياة معـاناة .. احلـياة مـطلع حاد وشـديد االنـحدار احلـياة سيل
جارف .. احلـيـاة هى خشـبـة مسـرح .. وفى نـهايـة كـراستى األخـيرة
كـتـبـت اآلتى عن احلـيـاة "مـا هى احلـيـاة .. ?" نــعم .. هـكـذا ... نـعم
أيــهـا الـســادة .. احلـيــاة ألم ألقص عـلــيـكم هـل احلـيـاة ألم .. أم ال ..
ولتـحـكـموا أنـتم .. ! ألم يـكن لـدى عـمل أو وظيـفـة لـيسـت لدى وظـيـفة
ولـيس هـذا بـسـبب أنـنى كـنت وارثـا ولـكن بـسـبب أننـى لم أسـتطع أن
اء والهواء فقط كنت ذات يوم أجد عمالً فمنذ يوم وأنا أعيش على ا
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أجـلس فى منـتزه أفـكر فـى ماهـية احلـياة .. وبـيـنمـا الرجل الـذى كان
يـجـلس بـجـانـبى قد انـتـهى من قـراءة جـريـدته وطـواهـا وعلى وشك أن

يضعها فى جيبه  قلت له 
- أتسمح بها حلظة ..?

ناولـنى الرجل اجلـريدة .. وعـلى الفـور ألقـيت نظـرة على اإلعالنات
الــصـغــيـرة ومـا أن قــرأت واحـدا مـنــهـا حــتى دب األمل فى داخـلى ..
جـارى البحث عن عمـال من كل األعمار .. رجال كان أو سـيدة فأعدت
اجلـريـدة إلى الـرجل .. لـيس هنـاك وقـتـا لـنضـيـعه جـمـعت كل قواى ..
ــوجـود فى اإلعالن .. فى الــدور اخلـامس من وهــرعت إلى الـعــنـوان ا
ديـنـة .. ولم مـتـجـر عـظـيم فى مـكـان الـتـجـارة واألعـمـال الـكبـيـر فـى ا
صـعد خـوفا مـن التـوبيخ والـتـأنيب ..  ومـا أن وصلت إلى أستـخـدم ا
الـدور اخلامس حتى كنت ألـهث وقد جلـست على درجات الساللم من
كـان الـذى أبـحث عنه اإلرهاق والـتـعب .. أمـامى رقم ثـمانى عـشـر وا
لؤهم األمل للعمل وسرب من البشـر يدخلون ويخرجون .. الداخلون 
أما اخلارجـون فهم غضـبى ومتجـهمون استـرحت بالقـدر الكافى الذى
يـجـعـلنـى أدخل على أصـحـاب الـعمل وأنـا مـفـعم باحلـيـويـة ودخلت من

الباب رقم ١٨ وسألت أول من صادفته قائال :
- لقـد قرأت إعالنا فى اجلـريدة ... فـأشار الرجل الـذى يبـدو عليه

أنه الفراش بيده : 
- ادخل .. وانتظر ..  

قـاعـد فى الصـالـون مكـتـظة .. ست سـيدات .. كانت الـكـراسى وا

وثـمـانــيـة رجـال يـجــلـسـون .. وخـمــسـة رجـال وقـوف عــلى أقـدامـنـا ..
اقتربت من مسك مثلى وقلت :

- يا ترى ما نوعية العمل .. ?
قال : 

- ال أدرى .. إنهم يأخـذون بالدور - هـكذا الـبعض يبـقى بالداخل
١٠ دقـائق والـبـعض  ١/٢ ساعـة ثم يـنـطـلقـون إلى اخلـارج صـائـح
متصـايح .. وفجـأة فتح باب الـصالون الذى جنـلس فيه إلى الداخل
بـقـوة  وانـطـلق رجل ضـخم اجلـثـة من الـداخل وهـو غارق فـى عرقه

ووجه فى حمرة الطماطم .. وانصرف وهو يسب ويلعن قائال : 
و الشرف .. حقراء .. رزالء . - عد

فقلت 
 -البد أنهم لم يأخذوه .. لذلك فهو غاضب .

فقال الرجل اجملاور لى :
هكذا .. غالبا .. فكل خارج .. هكذا يخرج وهو يزعق ويصيح .. 

سأل الساعى قائال : 
- الدور على من ..?

قالت سيدة شابة  وهى فى قمة زينتها ومكياجها .
- على ..

دخلت وهى تسير متبخترة متدللة يا ترى ماذا يفعلون بالداخل? 
قال : 

- أظنهم يعقدون امتحانا 
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ــدرسـة وكل مـا - فــأخـذت أراجع مع نــفـسى كل مــا درسـته فى ا
ـا كـان هذا مـكـتب فى مـكـان جتـارى .. فالبـد أنهم يـأتى إلى ذهـنى و
سيمتحنون فى احلساب .. فكررت مع نفسى جدول الضرب ثم بدأت
فى تـذكر كيف يـتم عمل حسـاب الفوائد و الـربح وما إلى ذلك وأنا فى
هذه احلـالة .. إذ بصـرخة امرأة تـأتى من الداخل .. وانـخبطت ضـلفة
رأة مسرعـة وأحمرها أحـمرا .. وأزرقها الـباب إلى اخللف وهـرعت ا

أزرقا .. وانصرفت وهى تسب وتلعن .. 
و الشرف  - حقراء .. بدون أخالق .. عد

ـفــتـوح قـهـقــهـة رجـال تـنــطـلق فى راحـة كـانت تـسـمـع من الـبـاب ا
وزحمة وجهورة 

فقلت : 
- يا ترى هل عملوا شيئا لهذه السيدة .. ? 

فقال الذى بجانبى :
ـا - ال أظن .. لـو كـانــوا قـد عـمـلــوا شـيـئـا كــانت ال تـصـرخ .. ر

سألوها شيئا صعبا.. 
فقال شاب :

رأة  - حقا .. البد أنه كان صعبا على ا
الرجل اجملاور لى قائال : 

- حتى الذكور يصرخون يا أخى ..
الفراش :

- الدور على من ..?

فدخل الـشاب الذى قـال منذ بـرهة قلـيلة البـد أن األمر كان صـعبا
ركبة .. عليها وكنت أن بدورى ما زلت أراجع على حسابات الفوائد ا

ما هى إال برهة حتى انطلق الفتى خارجا وهو يصيح :
- ما شكل هذا العمل .. وألقى بنفسه ناحية الساللم .. 

فقال الرجل الذى يجاورنى :
ـرأة - إن هــذا الــفــتى لم يــتـحــمل حــتى بــالـقــدر الــذى حتـمــلــته ا

السابقة 
جـاء بعـدى أربعـة اشخـاص طالـب لـلعمـل وقد دخلـوا فى الصف

توافدون  .. وكان ما زال هناك ا
وكـان كل من يح علـيه الدور يدخل ومـا هى إلى خمس أو عشر
دقائق حتى يـخرج ووجه شديد احلمرة يتـصبب عرقا وينصرف وهو

يسب ويلعن .. 
ـجـرد حـانت فـرصـة .. فـأمــسـكت بـالـسـاعى الــذى كـان يـخـتص 

إدخال من يأتى عليه الدور وسألته:
- ماذا يفعلون بالداخل ..?

فقال ضاحكا :
- يعملون جتربة ... وانصرف .. 

سـيدة مـسـنة ورجل عـجـوز وكأن كل مـنهـمـا يود أن يـلـوذ بالـفرار
انطـلقا خارج وهما يـصيحان ويسبان ويـلعنان .. وكان عقب خروج
تصاعدة  وكنت كلما كل من يخرج تسمع من الداخل تلك القهقهات ا
خـرج أحدهـمـا هكـذا صـائحـا زاعـقـا أزداد أنا أمال .. إن هـذا يـعنى
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أنه لم يقبلوهم فى العمل .
ويـزداد احـتــمـال قــبـولى فى هــذا الـعــمل . ولـكن من نــاحـيــة أخـرى كـان
اخلوف يتـملكنى .. فـاى نوع من التـجارب يجربـونها بالـداخل حتى يخرج كل
هؤالء الـناس وهم يـسبون ويـلعنـون  .. كان اخلـوف قد استـبد بى ولو لم أكن

جوعانا ولم أتناول شيئا منذ يوم لتركت العمل 
وتركت التفكير بـشأن التجارب وانصرفت ولكن وسط هذا اخلوف
ـنحوننى هذا العمل .. خرج العجوز الذى ا  كنت أنتظر على أمل ر
يـسبـقنى ولونـه كالرمـاد خرج من الـباب كسـابقـيه وهو يـسب ويلعن ..

ولم يبق فى صوته رمق فسألته قائال : 
- ماذا يفعلون بالداخل يا عماه... ?

فرد قائال :
- بالله عليك ال تسأل .. أدخل .. وسترى أنت أيضا ..

سأل الساعى قائال : 
- الدور على من ..?
فقال الذى يتلونى 
- الدور دورك .. 

فقلت :
- تفضل أنت .. فلست متعجال.. 

فقال : 
- ال أستطـيع أن آخذ دور أحـد .. الشيـطان لو كـان فى الترام أو

ا نظر أو احترم الدور ولكان قد قفز من فوق كتفى ..  احلافلة 

- أرجوك .. تفضل بالدخول .. 
- ال .. اليجوز .. والله .. البد أن تتفضل أنت أوال ..

دفعنى الساعى من اخلـلف .. وأغلق الباب .. كنت اتوسل إلى الله
فى سرى قائال :

- "يا إلهى احلى .. أتوسل إليك أن ال تخذلنى .." " امنحنى القوة
يا ربى حـتى أجتاز هـذه التجـربة ... أو هـذا االمتحـان .. واجعل هذا

العمل من نصيبى  حتى أكون صاحب قوة .."
فى الـوقت الـذى وجلت فـيه إلى الـداخل كـانت عـينـاى غـاشـيـت ..
ـا من اخلـوف .. هـنا .. مـكـتب ضـخم .. فـخيم ا من اجلـوع أو ر ر
ـا كان حـوالى عـشرة مؤسس تـأسـيـسا رائـعـا .. فى الداخل ولـكن ر
أفـراد ... لم أسـتطع عـدهم.. مـازالوا يـضـحكـون ويطـلـقون قـهـقهـاتهم
سحون الدموع التى سالت على ذلك الشخص الذى سبقنى . كانوا 

من عيونهم من كثرة الضحك 
مررت بحيث أصبحت فى مواجهة الرجل البدين الذى يجلس أمام

مكتب ضخم فوق زجاج المع .. وكان سؤال الرجل األول لى:
زاح ..? - هل حتب ا

ـاذا يجـب على أن أجـيب لـكى أتـمـكن من االلـتحـاق بـالـعمل .. ?
تـفــحـصت الــرجـال واحــدا واحـدا .. لم يــكن بــيـنــهم من هـو مــثـلى ..
ظـهـر .. يتـسم اجلـميع بـاألنـاقة .. والـبـدانة .. تـبدو جـمـيعـهم حـسن ا
علـيهم عالمات الـثراء .. والتـغذية .. إنـاس تتقـطر الدماء مـن وجناتهم
زاح .. جـال هذا الفكـر فى خاطرى .. البد أن هؤالء الـناس يحـبون ا
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.. فالضحك كان يناسبهم .. وقلت : 
زاح يا سيدى وأحبه جدا .. وهل ذلك - نعم .. البد وأننى أحب ا

زاح يكون إنسانا قط ..? الذى ال يحب ا
فقال : 

قعد الوثير .. زاح .. إذا .. فاجلس على هذا ا - ما دمت حتب ا
كـنت غـيـر قـادر عـلى الـوقـوف عـلى قـدمى من اجلـوع .. ولـكن البد

من التصرف باحترام .. ولذلك قلت :
- أظل واقفا يا سيدى 

زاح .. فاجلس .. - ال .. اليجوز .. مادمت حتب ا
زاح واجللوس .. ولكن لكى أبدو لم أجد أى رابطة أو عالقة بـ ا

مطيعا .. قلت :
- اشكرك يا سيدى .. وجلست ..

ا ذلك الفوتى ...  - ال .. ال .. ليس هذا الكرسى وإ
- جلست حيث أشار ... فقال : 

زاح جدا... - كل من تراهم هنا ... كلنا نحب ا
زاح .. - رائع يا سيدى ... وعبدكم أيضا مغرم با

   بـدأ الرجل يتـحدث من هنا .. وهـناك .. وكنت أجيب عـلى ما يسأل
بــكل ثــقـة وأدب واخــتـصـار .. ولــكن كــانت حتـدث لى بــعض األمـور .. ال
تؤاخذنى فقد شعرت بـحرارة شديدة فى مقعدى .. شئ ال يحتمل وتزداد
احلـرارة رويـدا رويـدا .. لـم تـعـد تـلك حـرارة  .. بـل نـار مـتـقـدة .. صـرت
كـحبة الكسـتانة التى وضـعت فوق الطاسة . بـدأت أنشوى من أسفلى ...

الـله ... الـله هل أنـا مـحـمـوم ..? ومـا أعـلـمه أن حـرارة االنـسان تـبـدأ من
رأسه ولـيس من كـفـلـيه .. بـدأت أتقـلب ذات الـيـمـ وذات اليـسـار .. غـير
محـتمـل .. وكلـما تـلويت أنـا كان هم يـنظـرون لى ويضـحكـون .. فالـرجال
ـزاح ذاتـا إن حـالى لم تـكن تـدعـو لـلـضـحك ..!! روحى ظـرفـاء يـحـبـون ا
حتـتـرق ولـكـن كـنت أنـا أيـضـا أنــظـر إلـيـهم وبــدأت فى الـضـحك .. كـانت
النـيران تأتى من حتتى وكأنهـا سوف تلتهم ما حـولى وسأشتعل ... فقال

ذلك الذى فى مواجهتى :
- ماذا بك ... هل أنت مريض ..?

نحونى العمل .. ولذلك قلت : ا لم  لو قلت أنى مريض فر
- ال .. صحتى على ما يرام .. أنا كأجدر ..

اذا تتلوى هكذا ..?  -
كان الرجال يهتزون من القهقهات .. ولكى أجد مخرجا .. قلت : 
- مــعـذرة .. فــعــنـدى فــتق . لــو سـمــحت لى ألقف .. ال أســتــطـيع

اجللوس ... 
كــان هـم من الــضـــحك ســيـــرقــدون عــلى األرض ... كـــان الــعــرق
ـتدفـق من جـبيـنى ... يـتـصـبب من جـمـيع جـوانـبى فـمـسـحت الـعـرق ا
ـاذا تـضحـكون ونهـضت واقـفا ... كـنت عـلى وشك أن أصيح قـائال " 
ـزاح .. وماذا لـو أنهم لم يـأخذونى ..?" ولـكن الـناس ظـرفاء يـحبـون ا

لهذا العمل ..! 
كتب على زر اجلرس وقال للساعى : ضغط الرجل اجلالس أمام ا

- أحضر شايا ..
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فــرحت لــذلك .. مــعــنـى ذلك أنــهم أعــجــبــوا بى .. وكــانت مــعــدتى
تـزمجر من اجلـوع .. ولو شـربت شايـا ساخنـا .. فلـسوف يـطغى على
جوعى .. أحضر الساعى الـشاى كنت واقفا .. أخذت الكوب فى يدى
.. وما أن الـقيت بقـطعتـ من السكـر فى الكوب حـتى تناثـر الزبد فى
ا أصابنى ... ألقيت بالـكوب مضطرا .. فبقيت كل اجتاه ... تعجـبت 
تـنـاثر .. كـما لـسـعت يداى من الـشاى وسط رغاوى الـشـاى والزبـد ا
الـســاخن .. عــلى أى حـال .. فــقــد كـســرت بـوتــقــة ... وكـان الــرجـال
يتلـوون من الضحك وفـى احلقيقـة كنت فى حـالة تستـوجب الضحك ..

فيما ب الضحكات ... والقهقهات قال واحد منهم :
نضدة... أحضره ..فتحت واجه .. هناك ملف فوق ا - افتح هذا الباب ا
الـباب الذى أشار إلـيه الرجل ... لم يكن هـناك دوسيه أو ما يـشبه ذلك بحثت

... وفتشت فال يوجد أى شئ ... يا إلهى .. لو قلت ال يوجد .. 
كن أن يظنونى بال حيلة ..? قلت ... وجال: فيا ترى 

- ال يوجد يا سيدى .. 
- فقال الرجل الذى مازال يضحك :

- - كان هنا .. أقبل ..! 
- وبينما كنت أقبل عليه ... قال : 

- بـالله عـليك .. لـقـد تركت الـبـاب مفـتوحـا .. أغـلق فورا .. أغـلقت
الـبـاب فـبــدأ واحـد آخـر فى سـؤالى ... ولـكن لم يـكن فى مـقـدورى أن
أجـيب عـلى أسـئـلـته ... فـقـد تـمـلـكـتـنى نـوبـة عـطس شـديـدة ... وبدأت

عاكسات  تتراكم ا

- ما اسمك ..?
- اسـ ... هـبث ... مى ... هـبث .. مـ .. هـبث ... حـمـد ..هـبث ..

هب ..ش اسمى محمدت ..شت..
- كان الرجال يتـلوون من الضحك .. وأنا ال أدرى ماذا بى وماذا
أصـابـنى .. ولـسـت أدرى مـاذا أقـول ...? مـنـذ أربـعـ سـنـة ألول مرة
حت فرصـة عمل .. وها هى النار تشتـعل فى كفلى .. وهاهو الشاى

يفور فى يدى .. وهاهو العطس يتملكنى ..
- كم عمرك ..? 

- وا ... هـــبث ... حـــد ... هـــيث ... ار... هـــبث ...بـــعـ .... هــبث
...ين ... هبث ..

كاد الضحك أن يخنقهم  .. فقال واحد منهم 
- هناك حنفية مياه ... اذهب واغسل وجهك ... 

وما أن غسلت وجهى واسـترحت قليال ... وذهب العطس ... ولكن
رة بـدأت الـدمـوع تـتسـاقط من عـيـنى .. لم تـكن دمـوع فقط بل هـذه ا
كان بـكاء ... لـيس شيـئـا معـتادا ... لم تـصبـنى مثل هـذه النـوبات ...
فيا تـرى هل هذا هو اجلوع ... ! لست أدرى ..! لـقد أصبحت موضع
ــمـكن أن يـأخــذوا رجال يـنـتــابه الـعـطس .. ثم اســتـهـزاء .. وهل من ا

يتلوه البكاء إلى أى عمل ...
اذا تبكى ...?   -

- أنا ..? ال أدرى .. أمى توفيت ..
- كانـوا يضحـكون .. وأنا أجـهش بالبـكاء .. فقـام أحدهم وأخرج
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زجاجة كولونيا من الدوالب .. وقدمها قائال : 
- شم قليال .. ينشرح صدرك .. ويزول .. 

أخـذت نـفـسا عـمـيـقا .. مـسـتنـشـقـا من الكـولـونـيا الـتى صـبـها فى
راحة يده ..يبدو أنها غاز أعصاب ... أووووه انشرح صدرى إلى حد
ـرة تـملـكـنى نـوبة مـا .. البـد وأنه قـد أصابـنى شى مـا الـيوم .. هـذه ا
ا يظنوننى جننت .. بكاء ... نحيب من النحيب ... ماذا دهانى ..? ر

اذا لم يطردونى حتى اآلن  ... عطس .. دموع ... ولم أدر 
اذا كنت تشتغل ...?  -

- أو ... هيك ... اوال ... هـيك ... نقـ .... هيك ... حـيك ... نقاش
.. هيك ..

- يـا إلـهى .. كفى .. اصـمت .. هـكـذا كـانوا يـصـيـحـون وهم على
وت من الضحك .. وشك ا

كن أن تفتح هذا الدوالب ..?  - أ
- بـيـنـمــا كـنت أفـتح ضــلـفـة الـدوالب ... فــكـأنـهـا ارتــطـامـة كـرة :
ــكن أن يــكـون جــوووم  فــتـدحــرجت عــلى األرض من اخلــوف ... ال 
احلظ معاكسا إلى هذا احلـد انتهى األمر فلن يأخذونى إلى العمل ...

ليس مهما ... سأقتل هؤالء الرجال بالضحك.
كـتب ... وبعـد قليل ... وجـود فوق ا قـام اضخمـهم بنـفخ الغبـار ا

ووسط تلك القهقهات العالية التى تكاد تخنقهم .. سألنى قائال : 
اذا تهرش هكذا   -

- أقسم بالله أنى نظـيف .. وقد استحممت أمس .. ولكن .. لست

أدرى سبب هذا الهرش الذى حط على ... 
- لو قلت برغوث ... فلـيس كذلك ... فالبرغوث يدخل من مكان ما

فقط أما أنا فكل أطرافى تهرش ... هارت ... هارت ... هارت ..
سألنى أكبرهم سنا ,

 -ما هى دراستك ..? 
- أنهيت الدراسة فى كلية اآلداب ... 

- قرب أذنه من فمى وقال : 
- ارفع صوتك فسمعى ثقيل ..

- فــصـــحت بــصـــوت مــرتــفع  _وأنــا أهـــرش - وكــان فى أذنه ..
ن سمعهم ثقيل ... قائال : سماعة 

- كلية اآلداب 
- هـ .... ! 

فلصقت فمى فى السماعة ..
وبـينـمـا كـنت أزعق قـائال .. اآلداب .. وعـنـدما كـنت أنـطـلق بـكـلـمة
اء كالنـافورة يتناثـر على وجهى من السـماعة التى كانت اآلداب فـإذ 
كان الذى كنت ـا أتعرض له .. وانهرت فى ا على أذنه.... !! تعجبت 
فــيه .. إن هــذا لـيس مــكــتــبـا .. إنه بــيت لألشــبــاح .. وبـدأت عــيــنـاى
تــدوران من اجلــوع ... وتــمــلــكــتــنى الــدوخــة ... لم أكن وحــدى عــلى
األرض ... فـقـد كانـوا قد انـبـطحـوا علـى األرض من شدة الـضحك ..
وانـتـابـتـهم بعـد الـقـهقـهـات نـوبـة وكأنـهـا نـوبة صـرع ... ولـكن بـعد أن
أفــاقــوا ... وعــادوا إلى أنــفــســـهم ... نــهــضــوا واقــفــ ... ولم يــعــد
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يضحكون ... واكتسب كل منهم جدية رجل األعمال ... ولم يعد هناك
مزاح ... أو هزار ... وقال أحدهم :

ا حضر إلـينا اآلن أربعون - عفـارم ... حتملت بشكل جـيد ... ر
شخصا ولم يـتحمل أى مـنهم حتى النـهاية .. بل كان هـناك من يهرب

بعد أول جتربة.
- لم أفهم يا سيدى ... ماذا حتملت ... ? 

- إن هـنــاك فى أمــريـكــا شـركــة تـصــنع مــواد تـثــيـر الــضـحك ...
واد ..  وعرضت علينا العمل معهم . وأرسلت إلينا بعض من هذه ا

- ثم ...
ـضـحـكـة تـكـون ثـقيـلـة أحـيـانـا ... وبـعـضـها ـواد ا - بـعض هذه ا

يكون خطرا ... ولهذا أردنا أن جنربها أوال ... 
- ثم بدأوا فى احلديث مع بعضهم البعض كما يلى :

واد .. - هناك فى امريكا عشرة آالف محل لبيع هذه ا
- نعم .. نعم ... حتـقق أرباحا تـتجاوز الـعشرين مـليون دوالر فى

العام ... 
- هـنـا أيـضا سـتـحقق مـبـيعـات طـيبـة .. وأظـهرت الـتـجارب أنه ال

خطر منها على اإلطالق 
صنوعات .. - إن الشركة تعرض علينا خمس نوعا من ا

- لـنـطلب أيـضـا من األنـواع األخرى .. فـكـلـها مـكـاسب هـكذا ...
ألن شـعـبـنا أكـثـر ظـرفـا ومـزاحـا من األمـريـكـان ... نـحن أنـاس نحب
زاح والهزار ... انبرى أكبرهم سنا ... وأكثرهم ضخامة إلى القول ا

واإلمالء على واحد أظنه كاتبهم
: - قائالً

ا تـوضع على الكراسى - سجل .. ألف لـوحة تسـخ الكفـل 
.. وعـشرة اآلف عـلـبة غـبار هـرش . وخمـسـمائـة صنـدوق من كـولونـية
ـاء .. عـشـرين ألف قنـيـنة الـنـحيب وخـمـسـة اآلف سمـاعـة أذن ترش ا
مـاء تدمع العـ ... خمـسة أطـنان سكـر مجـنون ثالثـ ألف صندوق

كابسوالت متفجرة ... اكتب كل هذه الطلبات وليرسلوها فورا 
ـا كنت قد نلت تـقديرهم فالبد أنهم سـيأخذوننى لـلعمل معهم .. و
ولكن فـى احلقيقة .. لم أسـتطع أن أفهم أو أن أدرك نوعـية عملى هذا

.. وقد كانوا قد أهملونى تماما وهم يتحادثون مع بعضهم ..
فتوجهت إلى هذا الذى كان أكثرهم انشغاال معى وقلت : 

- سيدى .. هل يا ترى قد قبلت فى العمل ..? 
فقال :

راجع - هـ...    عذرا فقد نسيتك ... حقا ... لم يكن ب كل ا
من هو فى حتملك .. لقد أحلقناك بالعمل 

والتفت إلى كاتبه : 
- قل لـلمـحـاسب أن يـخبـر اخلزيـنـة أن تعـطى هـذا الرجـل ليـرت

ونصف 
ثم خاطبنى قائال :

وجـود فى أمريكا كل شهر صنع ا - أن شركـتنا ستسـتورد من ا
هـذه األدوات وغـيـرها الـكـثيـر عـلـيك أن تـوجد هـنـا فى الـثالث من كل
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عـدات اجلـديـدة التى سـنـسـتوردهـا مـنهم ... ثم شهـر لـنـجرب عـلـيك ا
تتجه إلى اخلزينة فورا وتـتقاضى ليرت ونصف الليرة ... ال تنس ...

الثالث من كل شهر ...! 
فقلت ضاحكا :
- هـ .. هـى ..

- فضحك هو أيضا ..
- أنت ظريف جدا حتب الهزار جدا .. وأنا أيضا أحب الهزار ..
 كنت أضحك ... وهو أيضا كان يضحك .. كنت جوعانا ... ولكن
ال جوع وال خالفه ... جـمعت كل طـاقتى وبكـل قوتى أنزلت لـكمـة قوية
فوق أنف الـرجل .. فتقـهقـر إلى الوراء .. وسقط فـوق كفـليه .. وكانت

الدماء قد تفجرت من أنفه .. وقد أصيب اآلخرون بدهشة. فقلت:
- لقد جربت معك نوعا بسيطا من الهزار ..

- ولكن ليس هناك هزار مثل هذا ... هذا هزار احلمير ... 
ـكـنـنـا أن نـشـتـرى لـعـبـة من - مـاذا نـفـعل نـحن الـفــقـراء ... وال 
بلغ الليرت والنصف األلعاب  الفكـهة التى تستوردونها من أمريـكا 
الـتى نـكسـبهـا شـهريـاً من أجل خـاطركم .. فـهى لـزام علـيـنا أال نـعمل
ـزاح بــدون اآلت أو مـعـدات - بـالـكـاد مـزاحـا أيــضـا .. إن الـهـزار وا

يكون هكذا .. 
أغـلــقت وتـوجــهت عـلى الــفـور إلـى بـيـتـى وكـتــبت مـا يــلى فى آخـر

شحونة بفلسفة احلياة: كراستى ا
" احلياة مهزلة موجعة .." 

°ÆÆÆbKÐ s  UNKLł√ U  ≠≤∞
Ne Güzel Memleket ì!

ـتــجـاورين  لـهـذا كــانت سـتـعـقــد اتـفـاقـيــة جتـاريـة بـ الــبـلـدين ا
الغـرض كانت قـد  جاءت هـيئـة جتاريـة من البـلد اجملـاور لزيـارة البـلد
ضيفـة أن يرسل تقريرا اآلخر ... وكان على رئـيس الهيئـة التجاريـة ا
يـومـيـا عـن مـهـمـته لـبـلــده ... وسـوف جتـدون فـيـمـا يــلى تـرجـمـة لـهـذا

التقرير ...
٣ مارس .....  ١٩

ـطار  لم يـكن أحد فى اسـتقـبالـنا عنـد هبـوطنـا من الطـائرة فى ا
ـوظـفـون فى الـبـحث والـتـمـشـيط سـوى مــوظـفى اجلـمـارك . وقـد بـدأ ا
والتفتيش فى شنط وحقائب الـسفر اخلاصة بنا. وحتى لو أننا كنا قد
ـتبعة قلنا لـهم بأن ذلك التصـرف أو هذا األسلوب بـعيد عن األصول ا
ــا كـنـا قـد وأن عــلـيـهم أن ال يــبـحـثــوا فى أغـراضـنــا كـهـيـئــة جتـاريـة 
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اسـتطـعنا أن نـفهم موظـفى اجلمـارك. أظهرنـا (أبرزنـا) وثائقـنا ولكن
ا لم ـدة ساعت .. و ذلك لم يـجد أيضاً. ... وبـعد الفحص احـتجزنا 
يـكن هنـاك من حضـر إليـنـا .. فلم نـستـطع أن نـعرف مـاذا سنـفعل ..
وفى الوقت الـذى قررنا فيه أن نبحث ألنـفسنا عن فندق لنـقضى ليلتنا
فـيه  وصل جـمع غـفـيـر يقـرب من خـمـسـمـائـة شخص السـتـقـبـالـنا ..

: ستقبل وقالت الشخصية التى كانت على رأس ا
- إنــنـا كن نـظن أنــكم سـتـأتــون بـطـريق الــبـحـر ولـهــذا فـنـحن فى

يناء . انتظاركم منذ الصباح فى ا
فأجبته قائال :

- إنك لطيف ومهزار جدا 
فلـم يكن فى اإلمـكان أال يـعرف هذا الـشخص أن بـالدنا ليـس بها
طرق بحرية .. اشتكينا من مأمورى اجلمارك .. فقدم أعذارا فى غاية

الرقة .. مخبرا إيانا:
- لقـد ظنوا أنـكم منـا ... فقد وصـلت إخباريـة أن عصابـة ستصل
...- ثم أضـاف ضاحـكا: لم يـعتـبروكم أجـانب ... فأنـتم تعـتبـرون منا

.- نشكركم .
ستقبل : - قال الشخص الذى على رأس ا

- اسـتـطـعنـا أن نـسـتقـبـلكـم بخـمـسمـائـة أو سـتمـائـة شـخص فقط
اذا كـل هذا ـنـحـنى الـوقت لـكى أسـأل قائـال .... " بـالـكـاد ودون أن 

الزحام ...?" .. أنبرى هو متمما :
- ألن ..الـصـحــفـيـ قـد تـوجـهـوا إلى اســتـقـبـال إحـدى الـفـنـانـات

الــقـادمـات مـن أمـريـكــا والـبـاشــا الـوكــيل قـد خـرج فـى جـولـة دعــائـيـة
دير العام يتفقد السد ... ستشار توجه إلى حـفل افتتاح وا والسيد ا
وذهب الوالى لـلـتفـتيش عـلى األسـواق .. ومديـر الـبروتـوكول فى وداع
رئــيس الـوزراء فى مـحـطــة الـقـطـار أمــا الـبـاشـكـاتـب ومـديـر الـشـؤون
دير فقد القانـونية فقـد منح أجازة بنـاءا على ما يلـزم .. أما مساعـد ا
اسـتـقـال ألسـبـاب صـحـيــة .. ولم يـبق .. سـواى .. ولـهـذا جـئـنـا بـهـذا
الـقدر القليل .. وإال كـنا قد استقبـلناكم بخمـسة عشر أو عشرين ألف

شخص. 
- فسألت قائال : 

- من يكون جنابكم العالى ?
عاون - أنـا .. وكيل مسـاعد سـكرتيـر وكيل مـدير الشـعبـة األولى 
ا لم أكن ـا لم أكن قد تلقيت أمـر الوكالة ... و ناوب .. و سـتشار ا ا
ــا لـم أمــنح إجــازة قـــد أحــلت إلـى الــتــقـــاعــد ألســبـــاب صــحـــيــة .. و
ا لم أقل من ـا لم أبـعد عـن العـمل لـدواعى خـاصـة و اضـطراريـة .. و

همة فى الوقت الراهن . وظيفتى .. لهذا أنا مكلف بهذه ا
- وبينما كنا نركب السيارات قال:

- كنـا قد أعددنا حفل االستـقبال فى البحر .. فـلنذهب جميعا إلى
كـنكم االستراحة   نزلنا من راسم هناك  الشـاطئ .. وبعد إتمـام ا
الـسـيـارات عـنـد الـسـاحل .. ركـبـنـا الـقـوارب والـزوارق واجتـهـنـا نـحو
ا كان اليخت اليخت الـراسى عند األعماق ... صعدنـا إلى اليخت  و
رفـأ  فقـد اقتـربنا نـحن مـنه  وعنـدما حترك كـنه االقتـراب من ا ال 

≤∞∑ ≤∞∂



±∞µ

ـزدانـة بـاألعالم   وأطـلق عـلى الـسـاحل إحـدى اســتـقـبـلـتـنـا الـسـفن ا
وأربع طلقة مدفعية ..

- عـدنـا ثـانـيـة إلى الـشـاطئ .. وعـلى الـرصـيف قـدم إلـيـنـا مـا ب
عشرين أو خمس وعـشرين فتاة باقات الزهـور مكتوب عليها " .. أهال
ر من أسـفل أقـواس النـصر .. وسـهال .." وذبحت األضـاحى ونـحن 
ـر من أمـام ـزدانـة بــاألفـرع والـنـبـاتــات  والـتـقـطت الـصــور ونـحن  ا
ـوسيـقيـة .. ثم وصـلنـا إلى الفـندق الـذى سـنضـيف فيه وسط الـفرق ا

احلفاوة والتصفيق ....
٤ مارس .....  ١٩

- فى الـفـنـدق  تعـرضـنـا لهـجـوم الـصـحفـيـ .. الـتقـطـوا صـورنا
وكما هو معتاد .. سألونا قائل :

"كيف وجد بالدنا..?"
ـتخلفـة التى ذهبنا عتـاد فى كل البلدان ا ونحن بدورنا وكـما هو ا

إليها .. وكما هو احلال فى كل زمان .. وكل مكان .. قلنا :
ـتازة .. خـارقة للـعادة .. كـاجلنـة .. نحن مبـهورون بـنهـضتكم  -

كن أن نستوحيها منكم .. هناك العديد من الدروس التى 
توجه إلى واحد من الصحفي بالسؤال قائال:

- بأى األشياء كان إعجابكم أكثر ... ? 
ا كنت أنا قـد عرفت مسبقا ماهيـة األجوبة التى تسعدهم فقد - و

قلت :
- لـقـد أعــجـبـنـا الــشـيش كـبـاب .. ومــحـاشـيـكم .. وبــهـرنـا أيـضـا

بالبقالوة وبـينما الـصحفيـون على وشك االنصراف انـبرى واحد منهم
سائال:

- أنتم ماذا تلعبون ..?
- قلت 

- أنا ال أحب اللعب .
- نظر إلى وجهى باستغراب .. 

- أقول جديا .. لم ألعب أى لعبة فى حياتى ..
- فتحول إلى صديق آخر من هيئتنا وسأل قائال :

- أنتم أين تلعبون ...?
- وما إن قال هـو اآلخر  إنه ال يلعب .. حـتى حتول بالسؤال إلى

آخر قائال:
باراة ..? - من سيلعب ا

- قلنا أى مباراة ..?
- ألستم أنتم فريق كرة ماغسونار ..? 

رح وخفة الروح ..  - لم أر طوال حياتى أناس بهذا ا
- قال واحد منهم :

صـارعة - ال يا عـزيزى إنـهم ليـسو فـريق كـرة القـدم إنهم فـريق ا
القادم من موناكو ...

- فقال صحفى اخر: 
- ال يــا أخى أال تـــرى أن شــكل الــرجــال يــدل عـــلى أنــهم فــنــانــو

األوبريت القادمون من هونولولو... 

≤∞π ≤∞∏



±∞∂

: - وعندما شرحنا للصحف أننا الهيئة التجارية .. انبروا قائل
- إذا كان االمر كذلك .. فلماذا شغلتمونا منذ الصباح .. ?

- فاعتذرنا لهم ...
٥ مارس .....  ١٩

مـرت ضـيافـة اللـيـلة سـعـيدة جـدا .. وعـلى مائـدة الـطعـام .. نهض
أحــد احلــضــور  وحتــدث عـن الــثــقـافــة .. والــتــجــارة .. والــتــاريخ ..
ناخ .. والكيمياء والعالقـات احلسابية ب البلدين .. واجلغرافيـا .. وا
صير الذى يربط بـ الشعب  ورفع كأسه على وعن وحدة القـدر وا
شـرفـنـا  وفى اللـحـظة الـتى ارتـفعت فـيـها كل األقـداح  انـطفـأ الـنور
فـجـأة .. وبـعـد حلـظــة انـدهـاش .. انـطـلق اجلـمـيع إلى اخلـارج .. أمـا

نحن فقد أصابنا الذهول ...
كانوا يتصايحون قائل :

- ماس كهربائى ... ماس كهربائى ...
ــفـاجـأة أو ـزاح أو ا - بــدايـة ظـنــنت أن مـا يــتم مـعــنـا هــذا من ا

تقليدا فى هذا البلد. 
- بـعد فـتـرة عاد الـتيـار الكـهـربائى .. وأبـدت إحـدى الشـخصـيات

أسفها وأعلن اعتذاره قائال: 
ـعـذره .. ظـنـنـا أن الـتـيـار قـد حـدث فـيه - نـعـتـذر جـدا .. نـرجـو ا

كونتاك .. ألن هذا غالبا ما يحدث بينما األمر لم يكن كذلك ... 
فسألته قائال :

- ماذا هناك ..?

قال :
رة ضربت الفيشة .. - هذه ا

   عاودنا الطعام والشراب .. فانطفأت اللمبات مرة أخرى فحدث
هرج ومرج مرة أخرى .. فأمسكت بواحد فى الظالم وسألته :

رة كونتاك أم فيشة ..? - هذه ا
- فقال :

رة انقطع التيار .. - ال هذا وال ذاك .. هذه ا
- إلى متى سيستمر ? 

- غـير معلوم .. أحـيانا يطول االنـقطاع .. وأحيانـا يصلحونه على
مدى ساعة أو ساعت ... 

- "بــارك الـله فـيـهم .. فألنـهم يـحــسـبـون لـكل أمـر حـسـابه .. فـقـد
ــبـات اجلــاز فـورا  ولــكن لـيس فى الــلـمــبـات كــيـروسـ .. أحـضـرت 
فـأحضـروا الـشمـعدانـات .. وبيـنـما هم يـهمـون بـإشعـال الشـمع . عاد

التيار .. 
٦ مارس .....  ١٩

طوال هذه الـليلـة أقاموا الـعروض الفـنية اخملـتلفة   عزفت الرباب
وغنيت األغانى .. فى احلقيقة .. لهونا .. وسعدنا جدا . 

١١ مارس .....  ١٩
ــتــاحـف .. وزرنــا كل األمـــاكن الـــتــاريـــخــيــة أمس طـــفــنـــا بــكـل ا
نـفتحة حـديثا .. وغداً صانع ا والتذكـارية واليوم طـوفوا بنا فـى كل ا
ـديـنـة ولـآلن لم تـذكر كـلـمـة جتـارة .. ونـحن بـدورنا لم سـنـتجـول فى ا
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نتحدث فى أى شئ لعدم اإلحراج .. فالبد أن لديهم برامج ..
١٦ مارس .....  ١٩

ناسب .. هل حتى هذه الـلحظـة لم أستطع  الـتوصل إلى القـرار ا
من الالئق أن أذكرهم أنـنـا قد حـضـرنا إلى بـلـدهم من أجل االتـفاقـية
التـجاريـة أم ال  وأنا فى انـتظـار أوامركم بـهذا الـصدد.. فـقد أقـيمت
مسـاء األمس وليـمة فـاخرة عـلى شرفـنا .. اسـتمرت حـتى الـصباح ..
ـســاء ســنــكـون فى ولــيــمـة ــدارس وفى ا والــيـوم ســيــزورنـا جــمــيع ا

أخرى...  
١٩ مارس .....  ١٩

ــسـمى ب ـكــان ا بــعــد  مـنــتـصـف لـيــلــة األمس أحـضــرونــا إلى ا
"صولوكولة" بست وعشرين سيارة فاخرة ... لهونا حتى الصباح وها

أنا ذا أكتب إليكم هذا التقرير وأنا أغالب النوم ..
٢٠ مارس .....  ١٩

ظنـنت أنهم بهـذه الدرجة من الـبهرجـة .. والتسـلية .. واالحـتفاالت
ــفـاوضـات والــوالئم .. واخلـمــور يـودون أن يـدفــعـوا بــنـا إلى مــوائـد ا
بـاحثـات .. ولكن ونحن ثـملـى ومنهـكويـن حتى يـسيـطروا علـينـا  فى ا
خـاب ظنى .. وأخـطأت فـنحن هـنا منـذ ثالثة اسـابيع .. ولـم ينطق أى

فاوضات قط.. منهم كلمة ا
٢٥ مارس .....  ١٩

   اليـوم .. سألت مديـر أو .. عن موعد عـقد االتـفاقيـة .. فاندهش
قائال :

- أى اتفاقية ..?
- فقلت :

- االتفاقية التجارية ..
ا زادت حيرته ودهشته فأوضحت له األمر .. عند ذلك تسائل : و

- يـا .. هل أنـتم الـوفـد الـتجـارى ... ? لـقـد اخـتلـط علـيـنـا األمر ..
عونة من بلد آخر .. وخلطنا بينكم وب وفد ا

ساء أيضا .. كانت هناك وليمة على شرفنا .. فى ا
١ ابريل .....  ١٩

هـذه الـلــيـلـة .. ازداد الـثـمل والــسـكـر بـثالثــة أشـخـاص من وفـدنـا
ونـحن بـدورنا كـنا قـد تعـلمـنا ألـعابـهم الشـعبـية .. فـأخذنـا ... نقـفز ..
ونــرقـص  فى الــوالئـم والــعـــزائم ... وذات مــرة تـــذكــرت مـــرة آخــرى

وضوع التجارى وذكرتهم به ... فقالوا : ا
- أمـر سهل يـا عـزيزى .. نـبيع لـكم الـسردين   الـدخان  الـقطن

والبندق وأنتم تبيعون لنا ال ..
فقلنا لهم :

.. - نحن ال نزرع ال
فقالوا :

- إذا .. بيعوا لنا القمح 
فقلنا : 

- نحن اشترينا منكم قمحا قبل ستة اشهر ...
فقالوا :
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- بيعوا لنا ما يزيد عن حاجتكم .. 
يالهم من أناس مرح .. 

الـيوم التالى .. تـصدرت صورنا كل الـصحف وكتب حتتـها ما يلى
:" .. عـقـد اتــفـاق جتـارى مـع بـلـد مــجـاور صـديق .. ومــرة أخـرى قـد
بلغ خـمسمائة مليون دوالر .. وسوف يصدرون إلينا فتحوا اعتمادا 
احتياجاتنا الضرورية من أحمر الشفاه .. ومسامير احلدوات .. وبلى

األطفال .. وكاوتشوك احملراث .."
٢٠ ابريل .....  ١٩

تـلقـينـا أوامركم الـعالـية بـالعـودة .. ولكن وفـدنا الـتجـارى قد تـعود
ـسـتــحـيل عـودتـنـا .. عـلى أجـواء هــذا الـبـلـد لـدرجــة أنه أضـحى من ا
فنحن نأكل ونشرب  نلهو ونـلعب .. ولهذا قررنا بشكل جماعى تغيير
اجلنسية والبقاء فى هذا البلد اجلميل .. للعرض مع خالص احترامنا

!...
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كــان إســمـاعــيل بك "وازنه دارى " صــرافــاً فى إحــدى الـشــركـات
ـية الثانـية ... وهل كان من السهل خالل الـسنوات األولى للـحرب العا
آنـذاك إعــاشـة أســرة مـكــونـة من خــمــسـة أفــراد  هـو وزوجــته وثالثـة

أطفال..? 
وخـاصـة فى سنـوات الـضـيق تـلك .. ولهـذا الـسـبب .. مـر به حدث
لـيـس لـطـيـفـاً مـتـعـلـقـاً بـالـصـرافـة .. اكـتـشف صـاحب الـعـمل األمـر ..
ـا كـان صاحـب الـعمـل رجالً عـبـوساً .. فـاسـتـدعى إسـمـاعيـل بك .. و
وشــديــداً فــقــد أســقط فى يــد إســمـاعــيل بـك  وظن أنه ســيــسـتــدعى
البـوليس والـنيابـة  ولكن لم تسـر األمور كـما ظن ... فهـا هو صاحب
العمل الذى يعمل بجـانبه منذ تسع سنوات يراه ل اجلانب  ضحوك

الوجه :
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- تفضل باجللوس يا إسماعيل بك ...
ــواجه لـصـاحـب الـعـمل .. انــزوى إسـمـاعــيل بك داخل الــكـرسى ا

وكان صاحب العمل يتكلم بتأنٍ .....
- صنـعت لك اخليـر الـذى فى استـطاعـتى يـا إسمـاعيل بك .. مـنذ
تسع سـنـوات وأنت تأكل من خـيـرى  وأسرتك ... وأطـفـالك يـعيـشون
ـؤسـســة وراتـبك خـمس وســبـعـون لـيـرة .. من هـذا اخلـيـر .. دخــلت ا

فزدت راتبك .. جعلته تسع ليرة .. ماذا أفعل غير ذلك ..? 
كيف طاوعتك يدك  وقمت بهذا األمر .. ? 

فهل هذا جزاء رجل مثلى ..? 
انخدع إسمـاعيل بك بكلمات صاحب الـعمل اللينة .. وداعبه األمل
ا يـغـفر له سـرقـته .. ركـز ناظـريه عـلى حذائه  مـحـدثاً نـفـسه بـأنه ر

مزق  وقد انكمش تماماً وهو على كرسيه وقال: ا
- معك حـق يا سـيـدى .. أنا خـالـفت ضمـيـرى .. كنت فى ضـائـقة
شـديـدة .. فـأخـذت خـمـسـ لـيــرة من اخلـزانـة عـلى أن أقـتـطـعـهـا من
كنك أن تخصمها من أول مرتب يا سيدى ...كشر صاحب مرتبى . 

العمل فجأة عن أنيابه ... وصاح قائالً : 
كن أن أغمض كن أن يـكون ... ال  ال .. لن أغمض عـينى .. ال 
عـينى يـا إسمـاعـيل  أفق إلى نفـسك يا إسـماعـيل بك .. لقـد حدث لى
نفس الـشىء فى وقت مـا .. كـنت أعمل كـاتـبا بـأربـع لـيـرة مع واحد
ـمكن أن يـدفع لـلجـرسون عد الـشرف .. الـرجل الـوضيع كـان من ا

خمس ليرة بقشيشاً .. وأدخلنى السجن من أجل عشر ليرات...

ستنال عقابك ..!!
مـنوحة نـال إسماعـيل بك عقـابه .. و حبـسه سنه إلسـاءة الثقـة ا
لـه .. وكـانت ابـنـته وزوجـتـه خالل وجـوده فى الـسـجن يــكـسـبـان لـقـمـة

العيش من تركيب أكمام الفانالت ورتق اجلوارب ..
عـندمـا خـرج إسمـاعـيل بك من الـسجن  اسـتـلقط مـاكـينـة جوارب
ـكـون من غـرفـتـ .. ثم أصـبحت مـسـتـعـملـة فى إحـدى غـرف مـنـزله ا
ـاكيـنة اثـنتـ .. ثم ثالثاً .. ثم من بـعدهـا أسس ورشة عـمل .. وبدأ ا
فى تـشـغـيل زوجـته وبـنـاته مـعه ... ورويـداً رويـداً كـبر الـعـمل وأصـبح

صاحب ورشة فى طوب قابى بها خمس ماكينات ...
ـيـة الثـانـيـة إلى نـهـايـتـها فى الـوقت الـذى وصـلت فـيه احلـرب الـعـا
كانت ورشـة عمل إسـماعـيل بك قد حتـولت إلى مصـنع نسـيج يعمل به

مائة وأربعون عامالً .
وظـفون إلى قـسم اإلدارة فى الطابق ذات صـباح  مـا أن وصل ا
الـثالث حـتى أصابـتـهم الدهـشة .. فـاخلزانـة مـفتـوحة ... ولـكن النـقود

كما هى .
كـان إسمـاعيل بك فى بـنايته الـكائـنة فى جـيها نـغيـر  ولم يكن قد
خـرج بـعـد من بـ أحـضـان زوجـته الـثـانـيـة الـتى تـزوجـهـا حـديـثـاً ...
فـأخبروه  فى الـهاتف ... فى الـوقت الذى وصل فيه إسـماعيل بك إلى
ـاثل لـونـهـا لـون طـائـر ـصـنع بــسـيـارته الـكـاديالك الـصـفـراء الــتى  ا
الـــكــانـــاريــا كــان رجـــال الــبـــولــيس قـــد بــدأوا بـــحــثـــهم وحتــريـــاتــهم

واستجواباتهم ..
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صنع تقريره إلى إسماعيل بك... قدم مدير ا
- وكان فى اخلزانة مئة وثـمان وسبعون ألف ليرة .. عد احملاسب
النقود فى الـصباح  فوجد أن هناك عجـزاً مقداره ثالثمائة وخمسون
لـيرة .. وبـقيـة النـقود و الـكمـبيـاالت والسـندات فى مـكانـها  واخلـزانة

مفتوحة .
ـساء  وجـه رجل البـوليس لم يعـثـر البـولـيس على أى أثـر وقـبيل ا
دنى الذى يتولى عملية التحقيق من اسماعيل بك  وخاطبه قائالً : ا
- سـيدى .. لـم نتـمـكن حـتى اآلن من الـوصول إلـى الطـريـقـة التى

مكن أن يكون احلارس الليلى هو... تمت بها السرقة  ولكن من ا
فقاطع اسماعيل بك كالم احملقق قائالً :

ـصنع  - هـذا ال يـسـرق ألنه من نـاحـية أعـزب يـنـام ويـقـوم فى ا
احتياجاته قليلة ... وقد جاء من قريته حديثاً  لم تفتح عيناه بعد ...

ا البواب ... - فى هذه احلالة ر
- ال هــذا أيــضــاً ال يـســرق ألنــنى أعــطـيــته راتــبــاً مـقــداره مــائـة
وخمـسـ ليـره شـهريـاً ... ثم أنـنى أعرف أنه يـسـرق قصـاصات ورق

ا يوصل مرتبه إلى أربعمائة ليرة .,فهو ال يسرق هذا ... ويبيعها 
- هـناك فـيمـا ب عـمالـكم واحد من أصـحاب الـسوابق .,فيـا ترى

هو ...?
ــا ســرق ثـالثــمــائــة - لــيس هـــو ... لــو كــان هــو الـــذى ســرق... 

وخمس ليرة فقط ..بل لسرق كل النقود...
ـشـبـوهـ واحداً واحـداً عـلى مـائـدة الـنـقاش  وضع احملـقق كل ا

وكـان إسـمـاعـيل بك يـدافع عـن كل واحـد مـنـهم بـحـقـائـقه ... ثم سـأله
احملقق : 

- فيمن تشتبه أنت يا سيدى ..? 
فكر اسماعيل بك .. واستغرق فى التفكير .. ثم قال : 

- تمام .. تـمام .. وجـدته وجدت سارق الـنقـود . وجدت اللص ..
البد أنه هو الذى سرقها
- من يا سيدى  ..? 

- هناك كاتب يعمل فى احلسابات .. ذكى .. البد أنه هو..!!
- ولـكن .. أنـا يا سـيـدى حتريـت .. إنه شاب شـريف جـداً .. وهو

مجتهد جداً ..حذار.. 
- ال .. هو اللص ... ال تخطئ..

كن .. هو الذى أخذها ... - ال .. ال 
- ولكن 

- أقول لك .. هو الذى أخذ النقود . أنا اشتبه فيه ...
- ما هو سبب الشك ..? 

ؤكد أنه اللص .. - ألن .. نعم .. نعم .. هو الذى سرق .. من ا
- هل فى يدك أدلة ..? 

- يوجـد و قوية جداً .. ألقـصها علـيك واحداً .. واحدا .. أوالً هذا
الرجل يـشـتغل عـشـر ساعـات يومـيـاً تطـلع روحه .. كل مـا يصل إلى
يــديه مــائـة وثــمــانــون لــيـرة .. فـى هـذه األيــام حــتى احلــمــال يــكـسب

خمسمائة ليرة شهرياً .. هذا الرجل ماذا يفعل إذا لم يسرق...? 
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- ولكن يا سيدى .. 
- ال .. ال .. أنـا اشتـبه فـيه .. أمه .. زوجـته وثالثة أطـفـال وهو ..
ـكن أن يأكل خـبزاً جـافاً فـقط بهذا ستة أفـراد بالـتمـام والكـمال وال 

بلغ البالغ مائة وثمان ليرة ... فإذا لم يسرق .. فكيف يعيش ..? ا
ا ... - ر

- إن جــمــيـع شـكــوكـى وشــبـهــاتـى تـدور حــولـه .. إيــجـار الــبــيت
ائة والثمانون مصاريف الطريق  مالبس وخالفه .. فهـل تكفى هذه ا

ليرة فقط..?
من الطبيعى أنه هو الذى  سرق ..

- ولكن .
- تـمـر فى يديه يـومـيـاً آالف اللـيـرات ..ثم أن راتـبه مـائة وثـمـانون
ليرة .. ال شك قط فى أنه هو الـذى سرق ..وإذا لم يسرق ..فأى خطأ

ارتكب ..? 
- كان احملقق يـدافع عن الكاتب أمام شبـهات صاحب العمل التى
ال تـقـبل الـشك .. اسـتـدعى اسـمـاعـيل بك كـاتـبه ... دخل الـكـاتب وهو

مطأطئ الرأس...
- تفضل يا ذكى بك ...

تكـوم الشاب فى كـرسيه وقـد بدت علـيه عالمات الصـفرة والنـحافة
البادية 

وبــدأ صـاحـب الـعــمـل بـالــلــ ... وبــشــاشــة الــوجه يــعــدد واحـدة
...واحدة ...قائالً :

- ذكى بك .. لقد قدمت لك كل ما فى استطاعتى من خير .. تأكل
ـائـة وعـشـرين لـيرة  من خـبـزى مـنـذ ست سـنـوات دخـلت مـصـنـعى 
كن أن أفعل أوصلت مرتـبك الشهرى إلى مائة وثمـان ليرة .. ماذا 

غير ذلك ..? 
كـيف لم يتـمـلكك اخلـجل .. أو يـلبـسك الـعار وأنت تـسـرق ثالثمـائة

وخمس ليرة من خزينتى ? 
ألم يتحرك ضميرك ..? 

أغرورقت عينا ذكى بك .. وقال  : 
مـعك حق يـا سيـدى .. أنـا ارتكـبت عـاراً كنت فى ضـيق مـطبق ..
فـأخــذت ثالثـمـائـة وخــمـسـ لــيـرة من اخلـزانــة ظـانـاً أنــهـا لن تـعـرف
كنك اقتطاعهـا من مرتبى فى أول شهرين قادم .قطب اسماعيل ..

بك جبينه فجأة .. وصاح قائالً : 
كن .. أفق إلى نفسك يا ذكى بك ... فى زمن ما كنت - ال .. ال 
أعـمل مع حقـير  وعـد شـرف بتـسعـ ليـرة فـقط.. بيـنمـا كان يـترك
أربـعـ ألف لـيرة عـلى مـائـدة الـقمـار .. أدخـلـنى إلى الـسجن دون أن
تـهـتـز فـيه شـعـرة من أجل خـمـسـ لـيـرة ... البـد أن يـلـقى الـلـصوص

عقابهم يا ذكى بك...
دنى .. ال بد ا كان ذكـى بك قد اعترف بجـرمه أمام احملقق ا - و

أن يلقى اللصوص عقابهم يا ذكى بك ..
ـدنى ..فـقـد - وبـاعـتـراف ذكى بك اعـتـرف بــجـرمه أمـام احملـقق ا

أرسل إلى النيابة فى حراسة اثن من البوليس ...
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كــان إسـمــاعــيل بك من شــدة غـضــبه يـصــيح  ويــجـول فى غــرفـته
ـيــنــاً ..حـاول احملــقق أن يــهـد مـن غـضب إســمــاعـيل بك يـســاراً و

اذا كل هذا الغضب ..?  ..فقال: - يا سيدى ..
- إنه لم يـأخـذ مبـلـغا ضـخمـاً .. ومـا شاء الـله وضـعكـم جيـد جداً

...باإلضافة إلى أنه اعترف بجرمه . البد أنه سينال عقابه .
فقال إسماعيل بك :

أنا لست مهتماً بالثالثـمائة وخمس ليرة .. فقد أنتجنا رجالً آخر
..أعـرف أن هـذا قـد مــر بى  أنـا أيـضــاً تـربـيت بـعــد أن مـررت بـهـذا
الــطـريق .. فـبـعــد سـنـة واحـدة ســيـولـد مـلــيـونـيـرا جــديـدا فى الـسـوق
اذا يهبط وسيكون منافساً لنا وهذا ما يجعلنى غاضبا وإنى أتساءل 

تدنية فليتهم يعملون بشرف. أمثاله الرتكاب مثل هذه األفعال ا

5ÝËdOJ « …Q b  ≠≤≤
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أنا ال أفهم هذا أو ذاك ... الناس يشتغلون .. يعملون بدون توقف
وكـلـمـا زاد عـملـهم زادت مـكـاسـبـهم ... ولـو قـيل إن الـنـقـود ال تـكسب
بالـعمل ... هـذا كالم فارغ ... يـدخل من أذنى ويخـرج من األخرى ..

فيجب العمل من أجل النجاح فى احلياة .. 
أصـغوا إلىّ فألحكى لكـم قصة حيـاة أناس مجتهـدين وخذوا مثاال
ـوذجـا ... ألقص عـلـيـكم قـصـة واحـدة فـقط ... وأنـتم أحـسـبـوا ... و
الباقى ... سأقص عليكم حكاية عائلة باديتو .. فحكاية هذه العائلة ..
وذج جـيد لـكيـفيـة جناح الـذين يعـملـون .. وكيف أنـهم ينـجحون هى 
ـا ال شك فـيه أن هـنـاك فـى هـذه الـدنـيـا من هم فى كل أعـمـالـهـم .. 
ـا كـنت أنـا أعـرف عـائـلـة أكـثـر اجـتـهـادا مـن عـائـلـة بـاديـتـو ... ولـكن 

باديتو فلسوف أقص عليكم جناحاتهم ..
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عـائـلة بـاديـتـو .. عـائـلـة كـبـيرة .. فـلـتـشـرة .. سـاالمـون بـاديـتو بن
جوزيف بـاديتـو .. جوزيف بـاديتـو ابن شقـيق ماركـو باديـتو .. مـاركو
وردخاى .. موردخاى باديتو هو عم يانكو .. يانكـو هو األخ األصغر 
هـو صهر مـيشل باديـتو .. وميـشل باديتـو أيضا هـو صهر حـمر مويز
.. ومويـز باديتو أيضا ... تمـهلوا تمهلوا ... سيـختلط األمر عليكم ...
من األفـضل أن أقص علـيكم حـياة هذه الـعائـلة وجنـاحاتـها عن طريق
مـدفـأة كيـروسيـنيه .. فـمدفـأة الكـيروسـ سـهلـة الفـهم علـيكم وتـسهل
مهـمـة القص واحلـكـاية عـلى نـحن اآلن فى شارع االسـتـقالل ... وها
ـتـاجـر ـعـروضـة فى نـافــذة الـعـرض فى ا انـتم تـرون دفـايـات اجلــاز ا
الـكـبيـرة ... أحـجـام مخـتـلـفة . وأنـواع مـتـعـددة ... بأيـهم أعـجـبتم ..?
علق حـسنـا .. نعم جـميلـة جدا .. ولـكن .. انظروا جـيدا إلى الـسعـر ا
... ٢١٢٠ ليرة ألف ومائة وعـشرين ليرة .. األفضل لنا أن ننظر إلى
علن وهو ٧٥٠ ليرة كتوب علـيها سعرها ا دفأة الكـيروسينية وا تلك ا
ـدفأة وحدها و ثالثـة وستون قـرشا .. هذه ا سبـعمائـة وخمسـون ليرة
كافيه لتب لكم أن عائلة باديتو عائلة مجتهدة .. جادة.. وتستحق عن

بالغ التى تكسبها نتيجة عملها واجتهادها .. جدارة ا
يوجـد أليزاق بـاديـتو أرض فـضـاء تقع بـ سوق اخلـمـيس وجامع
عـرب .. والبـد أنـكم رأيـتم أنـاس يـجـمـعـون الـغـرق والورق ... والـعـلب
ـكـســر وقط احلـديـد من والــصـفـائح ومــخـلـفــات احلـرائق و الـزجــاج ا
الــشــوارع واألزقــة واألســواق واألمــاكن احملــتــرقـة ... نــعـم ... هـؤالء
جمـيعا يـأتون إلى أرضـية ايزاق بـاديتو ... تـتجمع ... وتـفصل حسب

أنواعـها .. وبـفـضل ايزاق بـاديتـو يكـسب مـئات من مـثل هؤالء الـناس
نقـودا كثـيرة .كـما أن اليـزاق باديـتو مـنافع جـمة يـقدمـها لـلدولة .. إنه
يدفع ضـرائب .. فيغير الدولـة ..ولكن نحن كنا سنـقص حكاية الدفاية
تراكم .. الكـيروسيـنية ... هـل ترون جبـال الصفـيح والزنك واحلديـد ا
إن ايزاق بـاديتو يبيعهـا البن اخيه مويز باديتو سـعر الكيلو ١٢ قرشا
كتب فـكالهما لـم ير تلك اخلردة .. ا كانت عـمليـة البيع تـتم فى ا .. و

فال صاحبها ايزاق وال صاحبها اجلديد مويز قد رأها.
يـطـلب مـويـز بـاديـتـو صـهره فـردى بـاديـتـو بـالـهـاتف ويـبـيع  خردة
التـنك والصفيح واحلديد للـمُصدر فردى باديتو سـعر الكيلو ١٥ قرشا
ـصدر الفردى باديتو الـذى لم ير وجه اخلردة إلى جاك باديتو ويبيع ا
ـقيم فى اجنلترا بـسعر الكيلـو ١٧ قرشا .. وتذهب اخلردة بـالسفينة ا

إلى ميناء اجنليزى 
العمل شئ جيد جدا ...فبسبب مويز وفردى يعمل كثير من الناس
كتـبـة .. سـكـرتـارية .. مـحـاسـبـون .. خفـر .. حـراس ... الـكل يـكسب
نـقود .. بل ويجلبـون للبالد عملـة صعبة .. باإلضـافة إلى إنهم يدفعون
الضـرائب .. يبـيع جـاك باديـتو اخلـردة التـى اشتـراها إلى عـمه داوير
باديتـو بسعر الكـيلو عشـرين قرشا .. يقـوم داوير باديتـو بتحويل هذه
اخلــردة إلى ألــواح وأسالك وأســيــاخ فى مــصــنــعه ويــبــيــعــهــا داويــر
باالشـتراك مع آدم بـاديتـو بسـعر الـكيـلو مـائتـ قرشـا .. آلدم باديـتو
ــدفـأة من ـصــنع يـتـم صـنع ا مــصـنع تــصـنع مــدافئ اجلــاز .. وفى ا
حــوالى خـمــسـة كـيــلـو جـرامــات من الـتــنك والـزنك واحلــديـد ثم تـدهن
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وجتلى وتلمع .. 
دفأة إن شركة "آدم بـاديتو اند بـرازرس" ترسل كاتـلوجا لـصور ا
ـثلـها التـى يصـنعـها مـصنـعه مع عرض أسـعار إلى جـوزيف باديـتو 
دفـأة التى تـراها مـعروضة فى ووكـيلـها فى اسـتانـبول .. إن أسعـار ا
نافـذة الـعرض كـما هـو وارد فى الكـاتلـوج خمس وثـمانـ ليـرة تركـية
صـنع فى استـانبول بـبيع حق اسـتيراد ويـقوم جوزيف بـاديتـو وكيل ا
ستـورد أورام باديـتو بنـسبـة تمـثيل جتارى ٢٠% دافئ ألخيـه ا هـذه ا
وبسعـر ١٠٢ ليـرة تركـية .ويـبيع اورام بـاديتـو اإلذن باالسـتيـراد لهذه
ـدافئ بـنسـبـة ٢٠ % إلى حـايـيم باديـتـو فـيصـبح الـسـعر مـئـة واثـن ا

وعشرين ليرة وأربع قرشا ..
ولكى يضمن حاييم باديتو تسيير أموره وأعماله بسهولة أكبر فقد
أسس شركة مشتركة مع أحـمد ثورك أوغلو .. هذه الشركة تملك ثلث
ال "بـنك نريان" يقتـرض حاييم باديتو من بـنكه اخلاص بفائدة رأس ا
ـدفـأة التى سـوف يـسـتـوردهـا مـائة وأربع ٨% .. بـهذا يـصـبح سـعـر ا
وثالثـ لـيـرة وأربع وأربـعـ قــرشـا فـيـقـوم أحـمـد تـورك اوغـلـو بـأخـذ

موافقة االستيرادية باسم الشركة .
كسب قانونى ٨ وبالتالى يـقوم حاييم بـاديتو ببـيع هذه الشهـادة 
ائـة وخـمس وأربـع لـيـرة وعـشرين ـدفـأة لبـاديـتـو  % أى أنـه يبـيع ا
قرشـا ويـقدم مـيـخائـيل بـاديتـو الـعمـلـية بـثـمرة ٢٠ % مـكـسبـا لـلشـمار
بـاديــتـو ..  الــعــمل شئ عـظــيم .. واالجــتـهــاد أعـظـم .. وبـســبب هـذا
ـدفأة الـتى بقـيت فى اخملازن فى اجنـلترا إلى االجـتهـاد يرتفع سـعر ا

١٧٤ ليرة وأربع وعشرين قرشا ..
يترك الشـمار ميشون باديتو العمـلية إلى صاالمون باديتو صاحب
دفأة ٢٠٣ شركة النقل . وبإضافة قـيمة الشحن والنقل يصبح سعر ا
لـيـرة وأربع وتـسـعـ قـرشـا . ويـؤمن مـيـشـون بـاديـتـو صـاحب شـركة
النقل على بضاعته عند خاله يساف باديتو صاحب شركة التأم ٦%
ــدافئ إلى دائـرة اجلــمـارك وقــد أصـبح ســعـرهــا ٢٢١ لـيـرة وتـصل ا

وثمان وأربع قرشا ..
العمل شئ طيب وبـسبب عائلـة باديتو اجملـتهدة يكـسب العديد من
دفـأة مبـلغا البشـر حيـاتهم .. وعـدا ما سـبق يتم دفع اجلـمارك عـلى ا
وقــدره ٣٢% فى دائـرة اجلـمـارك تــنـفـتح مـيــزانـيـتـنـا ... ويــصـيـر ثـمن
ـدفأة اجلـاز بـاجلمـارك ٢٩٢ ليـرة وست وثالثـ قرشـا ... وليس فى ا
األمر أى شئ يـثـير الـدهـشة ... فـلكـل صاحب حق حـقه وال ظـلم على

اإلطالق .. فاحلسابات تتم بالقرش وبالتمام 
دافئ الـتى وصلت إلى اجلـمارك إلى زوج ويحـول ياسف بـاديتـو ا
دفأة ابنته مـيشـال باديتـو بإضـافة ٢٠ % على الـسعـر ليصـبح سعـر ا

٣٥٠ ليرة وأربع وثمان قرشا 
دافئ الـتى وصلت فى الـصيف ـا كان مـيشـال بـاديتـو قد تـرك ا و
ا فـى مخـازن هـيئـة اجلـمـارك فقـد دفع عـليـهـا أرضـية تـسـاوى ٦ % 

دفأة إلى ٤٤٦ ليرة و ثالثة وثمان قرشا ..  أوصل سعر ا
ال آدم وال حـايــيم والمـيـخـائــيل وال مـيـشـون ..اليــاسف والمـيـشـال
ـدافئ ولو يـعـنى أى من آل بـاديـتـو كلـهم لم يـر أى مـنـهم شـكل هـذه ا
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ـستندات جتئ وتروح ب رة واحدة ... إنـها مجموعة من األوراق وا
ـكاتب ومـجـموعـة من التـوقيـعـات توضع فـوق مجـمـوعة من الـطوابع ا
الـتى تـلـصق فوق األوراق ... هـذا هـو كل الشـغل .. كـمـا أنهم فى كل
هذه الـعملـيات الشرائـية ال يتـسلمـون نقودا فى أيـاديهم ... وال يعدون
أى مـبالغ ... ولكنهـم بسبب اجتهـادهم وعملهم ال يتـوقفون عن حتقيق

كاسب واألرباح .. ا
كسب ـدافئ التى لم ير شكـلها  إن مـوردخاى باديتـو يبيع هذه ا
٢٠% كـمكسب اسـتيراد وبـسعر اجلـملـة إلى فدون باديـتو بائع اجلـملة
ــدافئ الــتى لـم يــرهــا إلى ابن أخــته .. ويــبــيع فــدون بــاديــتـــو هــذه ا
دفأة اجلازية ٦٢٥ ليرة واثن وخمس كسب ٢٠% فيصبح سعر ا
دفـأة الـكيـروسـينـية قـرشا .. ويـقوم بـائع اجلـملـة فـدون باديـتـو ببـيع ا
ـبـلغ ٧٥٠ لـيـرة وثالث وسـتـ قـرشـا فى مـحالت ـكـسـب ٢٠% أى 

زوج أخته ايزاق باديتو 
تاجر تباع نقدا دفـأة التى نراها فى ا دفأة هى ا هكذا ... هذه ا
ـبـلـغ ٨٩٠ لـيرة ـبـلغ ٧٥٠ لـيـرة وثـالث وسـتـ قرشـا وبـالـتـقـسـيط 

وأربع وثمان قرشا ولكن هذا أيضا باألكرام 
ـدفـأة ... ويصـيـبهـا الـعطب ـلـكون نـقـودا يشـتـرون هذه ا إن من 
بعد أربع أو خمس سنوات ... ولم تعـد صاحلة لالستخدام ... فيلقون
ـزابل ويـبـيـعـها عـلى ـهـمالت ... فـيـأخـذهـا شـخص مـا من ا بـهـا فى ا
أرضـية ايزاق باديتـو بسعر الكـيلو خمس ليـرات ... ومن هذا الباديتو
ـاكــيــنـة الــدائـرة والــدوارة لــيـست من إلى بـاديــتــو آخـر ... إن هــذه ا

اخـتـراع جـون أحمـد بل من اخـتـراع عائـلـة بـاديتـو ... لـقـد قرأ فى
الفيـزياء إن كل شى فى الطـبيعـة البد له من وجود وهـا هو إثبات ذلك

واضح للعيان ..
أنــا ال أفـهـم هـذا أو ذاك إن الــعـمل شـئ جـيــد ... إن اجـتــهـاد آل
باديتـو كان سـببـا فى أن يكـسب اآلالف من البـشر أسـباب مـعيـشتهم
ـدفأة ويدفـعون الـضرائب لـلدولـة بالـآلالف ... بسـبب سعـيهم تـصبح ا

بلغ وقدره ٨٩٠ ليرة  التى سعرها ٢٧ ليرة 
أيـواه ... مـا أجـمل الـشـغل ... وكم هـو شئ طـيب  أن صـديق لى قـد
اشتـرى مدفأة اجلـاز هذه بـالتـقسـيط وبسـبب كسل هـذا الصـديق لم يكن
يدفع أقـساطه ياال للـعار ....! فهل هناك فى الـعالم ما هو اسوأ من أن ال
ـرأ ديـنه ...? ولـكن آل بـاديـتـو سـاقـوه إلى احملـكـمـة .. و إجـراء يـدفع ا
ـلكه ... وأخذوا مـالهم عـدا ونقدا ولم احلجـز على دوالبه والراديـو الذى 

دفأة  ير من آل باديتو وجه صديقى أو شكل ا
ـاذا قـصـصت عـلـيـكم فـائـدة اجـتـهـاد آل بـاديـتـو والـذى هل تـعـلـمـون 
ـثل ..? ألنـنى كـسالن جـدا ... مـنـذ أربع سـنـوات وأنـا جـعـلـهم مـضـرب ا
أتـمنى أن أشترى مدفـأة كيروسينـية .. ولم أتمكن من الـشراء بأى وسيلة
.. فـأنـا كـلمـا مـررت من هـذا الـطـريق ... أقف أمـام هـذه الـفـاتـريـنات ...
ـدافئ التى بالـداخل ... فإن عائـلة باديتـو .. فى كل سنة ... وأنظر إلى ا
مـا أن يـنـضـم إلـيـهـا صـهـر جـديـد . أو يـتــحـول أحـد صـبـيـانـهم إلى رجل
دفأة فـفى هذه السنة ... وألن أعمـال أو صاحب عمل حتى يرتـفع سعر ا
ـدفأة قد ارتـفع بنـسبة ٢٠ % نسيم بـاديتـو قد أصـبح عريسـا فأن سـعر ا
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زيـادة عن كل عــام إن الـكــسل شئ سـيئ ... فــلم أتـمــكن من شـراء هـذه
الدفاية بأى شكل من األشكال فإنا بالكاد أستطيع أن أجد واجتهد ثمان
عشـر ساعـة يـوميـا فقط ... ولـو أمكـننـى أن أعمل األربع وعـشرين سـاعة
ا أسـتـطيـع أن أشتـريـها ... ولـكن الـكسل صـفـة سيـئـة .. فمن أجل فـلـر
النـجاح فى احلـياة يـجب العمـل كثيـرا جدا .. وهـا هى عائـلة بـاديتـو خير

مثال على ذلك فى الساحة..

U½uÄ√ ÷dF  ≠≤≥
Apona Fuarl

اعـتـدنا طـوال تـاريـخـنـا أن ننـسب كل مـا هـو سـيئ وقـبـيح وخـطأ
ة... وأصـبح ذلك ـراحل الـتاريـخـيـة الـقـد ومـضـحك من أمـورنـا إلى ا
عـتاد لدينا.. فـنحن نصرح بأن ا كنَّا ال نود أن نـفسد هذا ا عـادة.. و
اضى..  األحداث التى حدثت فى هذه احلكاية قد وقعت فى الزمن ا
ــديـنــة آپـونــا ســيـكــون هـو األضــخم بـ كل ـعــرض الـدولى  إن ا
ـعارض الـتى تمت حـتى اآلن.. ولم يكن فى اإلمـكان أن تـكون هـناك ا
لحق فرصة للدعاية أحسن من هذا.. وقد أُرسلت الرسائل إلى كل ا
الـتـجـاريــ تـطـلب الـرد عــلى حـجـز األمــاكن الـتى يـريــدونـهـا فى مـدة

أقصاها شهرين..
ـعـرض مع وأعـلن كل من تــسـلم خــطـابه رغــبـته فى االشــتـراك بــا
الــشـكـر عـلـى الـدعـوة ولــكن من مـكـان مــا لم يـرد الــرد بـاإليـجـاب أو
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الـرفض.. وخالل تلك األثـنـاء كانت سـتُعـقد االتـفاقـيـات التـجاريـة فيـما
ـعرض والبلـد التى لم ترد بـ الهيـئات التـجارية لـلبلـد التى ستـفتتح ا

على الدعوة..
وخالل الوليمة قال رئيس الهيئة التجارية لوزير التجارة:

- لـو كـنت قـد انـضـمـمـتم إلى مـعـرض آپـونـا لـكـان فى ذلـك دعـاية
كبيرة لبلدكم.

فسأل الوزير بدهشة:
- آپونا .. ? معرض .. ? هل سيفتتح معرض فى آپونا.. ?

فقال رئيس الوفد التجارى:
ـعرض وكـل الشـركات - مـنذ سـنـت وكل الـبالد تـسـتعـد لهـذا ا
والوكاالت لم تتوقف عن اإلعالن عن مـعرض آپونا سواء فى الصحف

أو اإلذاعات. 
فى الـيـوم الـتـالى; اسـتـدعى وزيـر التـجـارة مـسـتـشـاره عـلى الـفور

وسأله:
ـاذا لم تَـعـرض عـلىَّ ــاذا لم تُـحـدثـنى عن مـعـرض آپـونـا .. ? و  -

اخلطاب القادم بهذا الصدد.. ?
ـستـشار بـحسن نـيَّة كبـيرة وأكـيدة أنه لـو كانت هـناك مدن فقال ا
فى كل قـارة أوروبـا تُـسمى آپـونـا فـإنه ال يـذكر أن مـعـرضاً سـيـفـتتح
هنـالك كما أنه ال يتـذكر أى شيئ عن هذه الـدعوة وأنه ليس لديه أية

رسل لالشتراك.. أخبار عن هذا اخلطاب ا
انـقـلـبت الــوزارة رأسـاً عـلى عــقب.. وأمـر الـوزيـر بــحـدة بـضـرورة

إيـجـاد هـذا اخلــطـاب.. فـدخـلت دوائـر الـوزارة وشـعــبـهـا فى بـعـضـهـا
الــبــعض.. وتــداخــلت األمــور فى بــعــضـهــا الــبــعض لــدرجــة أن بـذلت
مساعى لـتصدير قـطن إلى مصر وقـمح إلى كندا وبـترول إلى العراق
وساعات إلى سويـسرا وطلبت هذه الدوائر اسـتيراد بندق وفستق من

اجنلترا وقنبلة ذرية من إيران وطائرات نفَّاثة من احلبشة.
لم يكن احلصول على هذا اخلطاب بأى شكل .. ليس هذا فقط بل
ـوجـود. فـتم ـوجـودة تُـفـقــد خالل الـبـحث عن غــيـر ا كـانت الـرســائل ا

عرض آپونا.. لحقية التجارية عن خطاب الدعوة  االستفسار من ا
وعـلى الـرغم من أن احملـلقـيـة لم يـكن لديـهـا أى أخـبار عن افـتـتاح
مـعـرض فى آپـونـا إالَّ أنـهـا مـا أن سـمـعت بـهـذه األخـبار حـتـى أعلـنت

وأبلغت معروضاتها على الفور..
وبـعـد الكـثـير مـن البـحث والـتقـصى; اتـضح من الـسـجالت فى قلم
لـحقـية الـتجـارية رسـل من ا األوراق بالـوزارة أن اخلطـاب الرسـمى ا
لـحقية فى آپونـا قد وصل منـذ عشرة أشـهر مضت بـناءا على تـلقى ا
ـلـحـقـيـة ذلك بـرفـع الـقـيد .. وأعـلـنت ا الـدعـوة قـبل عـشـر أشـهـر أيـضـاً
شكلة اآلن وتاريخه.. وكذلك  العثور على بداية اخليط.. وأصبحت ا
هى معرفة إلى أين  حتويل هذا اخلطاب.. وأين توقف أخيراً.. ومَنْ
الـذى ألـقى به.. وفى أى سـلـة لـلـمـهـمالت قـد أُلـقى.. و تـكـلـيف أكـثر
مــوظـفى الــوزارة خـبــرة ودرايـة وذكــاءا ونـشــاطـاً بــالـبــحث عن هـذا

اخلطاب الرسمى. 
صدرت األوامر بترقيـة موظف األرشيف الذى اكتشف بعد فحص
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دفاتـر الـوارد والـصادر أن اخلـطـاب قـد  إرساله إلى قـسم الـتـجارة
اخلارجية إلى درجت أعلى مكافأة على ذلك.

وعـندمـا  االستـفسـار عن خطـاب معـرض آپونـا لدى مـدير إدارة
التجارة اخلارجية قال:

ـدة مـا.. ثم ـاضى  - آپـونـا.. ? وأغـمض عـيـنـيـه واسـتـغـرق فى ا
قــلَّب بـأنــامــله فى شـعــر رأسه وكــأنه يـســتـخــرج شـيــئـاً من الــذاكـرة

وأردف: 
- آ آ آ.. أيوووو اه ... أتذكر خطاباً مثل هذا...

وبعد بـحث طويل لم يتـمكن من إيجـاد اخلطاب.. ولـكن وجد قيده
وسـجـله.. فـقـد  حتـويـله إلى الـشـعـبـة الثـالـثـة.. فـقـال مـديـر الـشـعـبة

الثالثة: 
- هـ ... ! البــد أن يـكـون هــنـاك شـيئ كــهـذا.. البـد أن أُرسل إلى

القسم الثانى ألنها "اجلهة اخملتصة"...
وضع رئيس القـسم الثانى رأسه ب يديه .. وبعـد أن طال تفكيره

: وكأنه اكتشف قانون أرشميد للمرة الثانية.. قال صائحاً
- وجـدته.. وجـدته.. آپـونـا.. ألـيس كـذلك.. ? تـمـام.. حلـظة.. حـتى

انظر إلى هذا السجل.. !
ـلحق الـتـجـارى قـد سُلم وفـقـاً لـلـسجـل; فإن اخلـطـاب الـوارد من ا
ـسـتـشـار عـينـيه نـحن األفق وكـأنه ربـان سـفـيـنة للـمـسـتـشـار.. ركز ا

يحاول أن يكتشف شيئا خلف الضباب. وأخذ يردد:
- آپونا.. آپونا.. آپونا.. 

: قولة خلمس دقائق قال صائحاً وبعد أن كرر هذه ا
- تـذكرت اآلن... قل يا أخى أنـه اخلطاب الـوارد من أجل معرض

آپونا.. أنا قد عرضت هذا اخلطاب على الوزير..
ستشارُ الوزيرَ قال: ولكى يُذَكّر ا

ــاضى.. ذات مــسـاء - ســيــدى الـوزيــر.. كــان ذلك فى الــصـيف ا
لـطـيف.. كـنـا نودع مـعـالـيـكم فى مـحـطة الـقـطـار.. كـان ذاتـكم الـعالى
نـاقـشـة أمـر هـام.. وعـبـدكم خالل تـلك األثـناء.. مـتـوجـهـاً إلى فـلـوريـا 
وعـلى العـجـلة عـرضت عـلى جـنابـكم اخلـطاب الـوارد من أجل مـعرض

آپونا..
: ستشار متذكراً فقطع الوزيرُ كالم ا

رسل من أجل معرض آپونا.. - أيواااااه .. لو قلت أنه اخلطاب ا
!! تذكرت اآلن..

كتب.. وأرفف الدوالب.. وقال: فتش الوزير فى أدراج ا
ا أنه ليس هنا.. البد أنه فى جيوبى.. - طا

ستشار وسأل  فتش الوزيرُ فى جيوبه.. فلم يجده.. فالتفت إلى ا
- فى ذلك اليوم كنت أرتدى أى بدلة... ?

سـتشار الذى ركـز ناظريه نـحو السقف جـبينه.. ثم طرقع عصر ا
أصابعه من الضيق.. وبعد أن تصبب عرقاً كثيراً قال:

- جـاءت أمام عـينى وكـأنهـا اليـوم يا سـيدى.. سـيدى.. إنكـم كنتم
ترتدون اجلاكـيت البيج الرياضى فى ذلك اليوم.. وكان حتـتها بنطلوناً
فـاحتاً بـيج أيـضاً.. أتـذكر تـمامـاً أنـكم كنـتم ترتـدون بـنطـلونـاً.. وحتى
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كنت تـرتدى حـذاءاً فى لون الشـكوالته بـاحلليب.. حـانت أمام عـينى يا
سيـدى عيـاناً.. بيـاناً.. وحـتى جوربـكم كان بـنيـاً فاحتـاً ومن النـيلون..

.. كنت أنيقاً جداً يا سيدى فى ذلك اليوم.. جداً
: حتدث الوزير فوراً بالهاتف إلى منزله قائالً

- فتـشوا جيـوب كل اجلواكت األسبـور ذات اللون الـبيج.. ! ففـيها
أوراق فى غاية األهمية.

بـعد قـليل جـاء الرد فى الـتلـيفـون.. وما أن سـمع الوزيـر الرد حتى
قطب جبينه وتعصَّب. وقال:

- اللَّعنة.. لقد أرسلوا اجلاكيت إلى التنظيف..
- أُحضرت اجلاكيت من التنظيف فوراً .. فتشوا اجليوب.. تمام..

شكراً يا الله.. 
فـقـد خرج من اجلـيب الـداخلى أربـع أوراق.. إحداهـا مكـتـوب على
طبوع "ملحقيـة آپونا التجارية".. ولكن ال وجود للكتابة.. فإن رأسها ا
نظف قد قام بعناية فائقة بتنظيف اجلواكت بالبخار اجلاف.. لدرجة ا

أن خطوط اخلطاب قد مُحَت تماماً مع البقع واألوساخ..
ــكـتــوب فى خــطـاب ومع أنه لـم يـكن مــعــروفـاً بــالــضـبـط مـا هــو ا
ـلـحـقـيـة الـتـجـاريـة الـدعـوة إالَّ أنه مـهـمـا كـان األمـر.. فـقـد  إبالغ ا
َّـا كان ردكم عـلى خـطاب ـعـرض.. ولكـن جاء الـرد  بـاشتـراكـنا فى ا

عرض قد  الدعوة قـد وصل متأخراً جداً.. فإن جـميع األماكن فى ا
حجزها وأُغلق باب احلجز تماماً لعدم وجود أى أماكن خالية.

ـعــرض الـذى ســيـمـثل ولــكن.. كـان البــد من االشـتــراك فى هـذا ا

فرصـة لـعـمل دعايـة كـبـيرة مـن أجل التـعـريف بـالبالد. فـعـلى الـفور 
تـينـة التى سـاعى الـدبلـوماسـية.. ولـلروابط الـقـوية والـصداقـة ا بـذل ا
مـكنـة أمكن تـربط ب الـبلـدين طـوال التـاريخ وباسـتخـدام الـوساطـة ا
كان.. ـزمع إقامته فى آپـونا.. ولكن هـذا ا عرض ا توفـير مكـان فى ا
كـان صغـيراً إلى جـانب أنه كان مـنزويـاً فى ركن بعـيد.. وعـلى الرغم
ـعــرض الـدولى ــشـتــركــ فى ا من أنه كــانت هــنـاك ثــمـان دول من ا
ــا هـو مــخـصص لـنــا.. إالَّ أنه يـجب أن أقـســامـهم أصـغــر وأضـيق 

يكون مكاناً أفضل..
ومـن أجل الـدعـايـة والـتـاريخ اسـتـخـدم الـتـلـيـفـون.. والـتـلـغراف..
ـراسالت والرجاء والشـفرة و االعتـماد عـلى الصداقـة واألخوة وا
والـنقـود والـواسـطـة وبـعـد صـعـوبـات جـمـة  تـأمـ اسـتـئجـار أوسع

عرض.. مكان فى ا
ــكــان.. كــانت الــدول األخــرى قــد أعــدَّت إلـى أن  تــخــصــيص ا

عروضات والزخارف والزينات. أقسامها بالديكور وا
ـسـائل ن يـقـولــون أنـهم يـفــهـمـون فى هــذه ا  اخـتـيــار هـيـئــة 

وغيرها من األمور األخرى جيداً
كـان رئيس الهيئـة أو الوفد مِمَنْ قدَّمـوا خدمات جليـلة للحزب حتى
ـعارضـة ولم يـنـتـقل إلى حـزب السـلـطـة. وكان وهـو مـازال فى حـزب ا
يجب مكافـأته وكان يود إجراء عملية جتـميل إلزالة السواد والتضخم
الــذى ظــهـر حتت جــفـون عــيـنـى زوجـته الــتى جتــاوزت اخلـمــسـ من
ـتجه عـمـرهـا.. ومن أجل هذه الـعـمـليـة احلـيـاتـية فـإن رئـاسـته للـوفـد ا
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عرض آپونا فرصة ال تُعوض.
أمــا نـائـب رئـيس الــوفــد.. الـرئــيس الــثــانى.. فـإنـه عـنــدمــا لم يـتم
عـارضة قبل إسبوع فـقد استقال انـتخابه فى الهيـئة اإلدارية حلزب ا
.. وانـضم إلـى احلزب من احلـزب عـلى اعـتـبـار أن هـذه مـسـألـة مـباد
احلـاكم كعضـو مسـتقل.. خـبير.. مـجرب من أوالد الـوطن الذين بـلغوا

السبع من عمرهم..
واحـد من أعضـاء الوفـد موظف قـدير.. وكـان قد قـام بقـطع الـتيار
ـعـارض يـخـطب فى الـكـهـربـائى لـلـمــديـنـة عـنـدمـا كـان زعــيم احلـزب ا
اجـتماع حاشـد.. وكان سببـاً فى أن يُصبح صوت الـزعيم وكأنه طن
وظف ا كـان يجب تـلطـيف ومكـافأة هـذا ا ذباب بـدون ميـكروفـون.. و
اجملـد مـنـذ أمد بـعـيـد ولم حتن الـفرصـة.. فـهـا هى الفـرصـة قـد حانت
ـتــجه إلى مـعـرض آپــونـا كـنـوع من و مـكـافــأته بـضـمه إلـى الـوفـد ا
عرض النـزهة. الـعضـو اآلخر مـتزوج حديـثاً وبـدعوى الـذهاب إلـى ا
توجه إلى آپونا لقضاء شهـر العسل. أما العضو اخلامس وهو منقطع
ـا كـان عن الـعـمل مـنـذ ثالث سـنـوات بـحـجـة أجـازة.. وعـلى أى حـال 
يلـزم لهذا الوفد رجل فقـد  ترشيحه وأما العـضو السادس فهو ذاتاً
ــا كـان صـديــقـاً مـقــربـاً لـواحـد من ال يــصـلح ألى عـمل.. فــتـسـيب.. و
السـياسي الكبـار فإنه ال يجد وقتاً أصالً لـلعمل.. وال فرق ب بقاءه
عـنى أنه ال مانع من إرسـاله هو اآلخر عـرض..  هنا أو ذهـابه إلى ا
ـعــرض. أمـا الـعــضـو الـسـابـع فـهـو صـهــر لـرجل ال تُـرد ضــمن وفـد ا

كلمته..

وباخـتصـار فإن أى مِنْ هـذا الوفـد لم يتم اخـتيـاره بدون وجه حق
أو أنه لم يـدقق فى اختياره.. فـلكل منهم مـسببات اخـتياره عضواً فى
الوفـد ولكن كان البـد أن يكـون ب هؤالء واحـد يفـهم فى هذه األمور

بشكل حقيقى. لهذا  ضم أحد اخلبراء إلى هذا الوفد..
عـنـد وصـول الوفـد إلى مـديـنة آپـونـا كـانت كل األجـنحـة قـد أُعدت.

وقد بدأت البضائع التى ستُعرض فى الوصول.
عرض من بـ أعضـاء الوفد مَـنْ هو خبـير فـقط. وتفرق بقى فـى ا
الــبـاقـون من أجل إجـراء مــصـاحلـهم اخلـاصـة. أعــلن اخلـبـيـرُ الـوزارة
بضـرورة عمل مـخـطط للـجنـاح على وجـه السـرعة. عـلى الفـور وُضِعت
خطـة رسم اجلـنـاح فى مـسابـقـة. ومُنِح صـاحب اخملـطط األول عـشرة
تـسـابق آالف لـيـرة ولـصاحـب اخملـطط الـثـانى خـمـسة آالف ومُـنِـح ا
الـثالث ألـفى لـيرة.. ولـكن الوزيـر لم يُعـجبه أى من هـذه اخملطـطات أو
الرسومات.. فما كان منه إالَّ أن وضع مخططاً للجناح على ظهر علبة
الـسـجـائـر فى ظـرف ثالث دقائق واآلن مـطـلـوب لـتنـفـيـذ هـذا اخملطط
مهندس ديكور ومهندس معمارى. وفى الوقت الذى توجه فيه الفنيون
والـفنانـون لتنـفيذ اخملـطط فى مدينـة آپونا كـانت األجنحـة األخرى قد
ـعـروضـات جـمـيـعـهـا فى أمـاكـنـهـا.. ولم يـبق عـلى أقـيـمت ووضـعت ا

عرض سوى عشرة أيام. افتتاح ا
من ناحـية كـان إقـامة اجلـناح عـلى قـدم وساق ومن نـاحيـة أخرى
عـرض آپونا.. وفى أول اجتـماع لهذه كانت قد تشـكلت هيئـة أو جلنة 
اللجنة سوف تقرر اخـتيار البضائع التى سوف يتم عرضها.. أحصى
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أحد أعضاء اللجنة وهو عضو الغرفة التجارية البضائع التى ستُرسل
عرض: إلى ا

.. عـنب.. قطن.. بنجر.. سمك پالموط أما دخان. لوز.. جوز.. ت
: عضو الغرفة الصناعية وعضو اللجنة فقد انبرى قائالً

- إن هذه األشـياء الـتى اعددتـها تُنـتج فى هذه الـبالد منـذ ما قبل
نتجاتنا الصناعية. يالد. نحن يجب أن نُرسل  ا

.. حسناً - حسناً
- ماذا نُرْسِل... ?
- كبريت... ملح

- مناسب..
- أطعمة محفوظة.. ملبَّن.. سُكَّر معقود..

- غيره.. ?
- أقمشة.. جوارب..

.. - جميل جداً
- زجاجيات.. ورق

: ؤرخ وأحد أعضاء اللَّجنة اعترض قائالً إالَّ أن ا
- كل هــذه الـبـضـائع الــتى أحـصـيـتــمـوهـا.. نـحن نــسـتـوردهـا من
ـعــرض.. مـاذا نـفــعل لـو اعـتـرض اخلـارج فــإذا مـا عـرضـنــاهـا فى ا
ا ـاذا تشترون منا هـذه البضائع طا أَصحـابها.. ? أو لو قال أحدهم 

أنكم تصنعونها..
ؤرخ على حق.. وتابع: ا

ــعــرض أعــمــالــنــا - نــحن... فــقط عــلــيــنــا أن نــعــرض فى هــذا ا
التاريخية.. يجب أن نعرض أنفسنا عن طريق التاريخ..

- معك حق..
وسـيقى الهمايـونية.. ليَعـزف أمام جناحنـا قطعنا - نُرسل طاقم ا

وسيقية من مارشات.. وصاجات.. ا
- غيره.. ?

ـطـرز بـالآللئ.. ولـيـشـاهدوا - نُـرسل قفـطـان الـسـلطـان مـحـمود ا
القفطان نعرض سيف ياووز وعمامة السلطان سليم..

عاصرة.. ? - أال يلزم أن نعرض فنوننا ا
.. وثالث راقصات. - نعم.. فريق من عازفى الرباب.. ومطرب

 حتديد البضائع التى ستُرسل إلى معرض آپونا..
ـا لم  افـتـتـاح مـعـرض مـديـنـة آپـونـا الـدولى.. ولـكن جـنـاحـاً مـا 
يكتمـل استعداداته.. فـقد  إحاطـته بسيـاج من اخلشب.. وكُتب على
ـشـدود على واجـهـة اجلنـاح إعالن عن "قـرب افـتتـاح جـناح الـقـماش ا
هــنـا.. ". لم يـكن هـنـاك من وفـد مــعـرض مـديـنـة آپـونـا سـوى شـخص
واحــد. فــقـد ذهب الــبــعض لــلـعـالج والـبــعض لــقــضـاء شــهــر الــعـسل

والبعض اآلخر للتنزه..
ــعــرض وصــلـت الــبــضــائع الــتى فى الــيــوم الـــعــاشــر من مــدة ا
سـتُـعـرض.. فـتـحت الـصـنـاديق.. كـان الـتـ الـذى اسـتـخـرج مـن أحد
الـصــنـاديق قــد دوَّد.. وفـسـد الــزبـيب والـبــنـدق.. وتـتــابـعت الــبـرقـيـات

ثلها فى معرض آپونا.. وتبادلت ب وزارة التجارة و
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إلى وزارة التجارة:
رسل إلى مـعرض آپونا مـدَود. والعنب فاسـد والبندق "إن الـت ا

أصابه العطب.. "
مثل التجارى فى معرض آپونا..       إلى ا

- اتـضـح أن الـبــضــائع الــتى كـانـت سـتــصــدر إلى بـلــد آخــر قـد
ـعـرض.. وقـد أُرسـلت مواد "تَـكَلْ" مـواد الـقـطـاع الـعام أرسـلت إلى ا

عرض.. وهى فى الطريق للعرض فى ا
إلى وزارة التجارة:

ـعرض ولـقد لم يـعـد هنـاك سـوى خمـسة عـشـر يومـاً عن انـتهـاء ا
حتـطـمت زجاجـات الـشراب والـكـحولـيـات اخلـاصة بـ "تـكل" ولم تـسلم
سـوى زجـاجـة واحـدة من الـشـراب وزجـاجـة واحـدة من الـكـحـولـيات..
واألمر معروض على مقامكم العالى نحو افتتاح اجلناح من عدمه..?

? ? ? ?

مثلية التجارية: إلى ا
جرد أن تتسلموا اآلثار التاريخية التى أُرسلت وهى فى الطريق
إلــيــكم وهى عــبــارة عن سـيـف الـســلــطـان مــراد وحــزام الـســلــطـان
رجو سليمان ومجموعة من مالبـسنا القومية ومالبس االنكشارية فا

هو افتتاح اجلناح فوراً بدون أدنى تأخير..
ـعـرض يتـصـادف مع افتـتـاح جنـاحنـا.. وأُقـيمت كـان يوم إغالق ا
ـا كان الـشعب قد عرض مع افـتتـاح اجلناح و ولـيمـة انتهـاء أعمـال ا
ـعرض تـمـلـكـته الـدهشـة أمـام افـتـتـاح اجلنـاح فى الـيـوم األخـيـر من ا

الذى استمـر طوال شهـرين لذا فقد جتـمع فى حشود مـدهشة; وكان
يـــســـمع حـــتى قـــبل أن يـــلج مـن الــبـــاب إلى الـــغـــنـــاء من اســـطـــوانــة
ــوســيــقــيــة "القــوقــراچَّه"  . La Kukaraçça فــلــمـــا كــانت الــفــرقــة ا
مثل التجارى; وفقاً لذوقه صاحبون لم يصلوا بعد فإن ا والفنانون ا
ـا تـوفر هـنـاك من االسطـوأنـات قد أدار اسـطـوانة "القـوقراچه" هو و
ــمـثل ــعـزوفــة قـد عُــزِفت لــيـلــة حـفـل زفـاف ا ــا كـانت هــذه ا هــذه.. و
التـجارى فقـد فضَّلـها عـلى غيرهـا ألنهـا حتمل ذكرى مـهمـة بالنـسبة

له.
عـلى اجلـدار الــذى كـان يـبـلغ ارتـفـاعه سـتـة أمـتـار وعـرضـة ثالثـة
عشر متراً عُـلقت لوحات جرافيكية تـب زراعة البندق وجمعه.. وكُتبت
عـليـها بـعض الـلـوحات حـول التـغـذية بـالـبنـدق وفـوائده مـثل: كل بـندق
وكن كـالـبـنـدق وكانـت حتت كل هـذه اللـوحـات واألرقـام والـرسـومات
ـمـثل الـتـجـارى اخـتـيـار بـنـدقاً فـقط حـفـنـة من الـبـنـدق. فـلم يـسـتـطع ا

سليما من ب تلك الكميات التى فسدت سوى هذا القدر.
لم تصل الـسجائر أو الدخـان قط.. بينما كان هـناك صالوناً كامالً
مزخرف بلـوحات زراعة الدخان وحصاده وتـصنيعه وجداول اإلنتاج
على مـدار سنوات سابقة فـقط كانت هناك علبـة واحدة من "السيجارة
األولـى" وقـــد وضـــعت حتت األضـــواء واأللـــوان والـــبـــويـــات واألقـــوال
مثل الـتجارى بعـرض السيجـارة التى أحضرها نشورة.. فـقد قام ا ا

لنفسه عند حضوره.
وهـناك فى صـالـون آخـر فخـيم وعـظـيم قد عُـرِضت زجـاجـة واحدة
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من الــشـراب وزجــاجــة واحــدة من الــكـحــول... ولــكن كــان هــنـاك فى
صـالـون آخر وهـو حـقـاً الذى لـفت أنـظار الـزائـرين.. فـقد كـانت هـناك
فـتريـنـات زجـاجـيـة أنـيـقـة قـد عُـرِضت فـيـهـا عـمـامـة وقـفـطـان ومشـلح

وسيف واحد فقط.
ـعرض.. وقـامت القـيامة فى مـساء يـوم افتـتاح اجلـناح  إغالق ا
ولم تخمـد عند إعـادة اآلثار الـتاريخـية; فقـفطـان السلـطان محـمود قد
حتول إلى قـضـية فـقـد سُرِقـت كل الآللئ الـتى كـانت علـيه واألحـجار
ــة الــتى كــانت عــلى مــقــبـض الـســيـف الـتــاريــخى قــد نُــزِعت.. الــكــر
والقشيب الذهبى الذى كان فوق العمامة لم يعد له وجود.. والصحافة
عارضة وكما هو دأبها دائماً حوَّلت احلبَّة قُبَّة أو البرغوث تولول.. وا

: جمالً
- إن تاريخنا قد نُهِب.. فماذا علينا أن نفعل نحن اآلن.. ? 

ولكن بارك الله فى معالى الوزير حيث أدلى بالتصريح بالتالى :
اظ واللؤلـؤ والبرلنـته التى فُقِدت لم إلى الـصحافـة واإلعالم "إن األ
تـكن هى احلقيقـية بل كانت خرزات ال قـيمة لها.." .. وبـهذا التصريح

أُغلقت هذه القضية عند هذا احلد..
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كـان لى جـاران ال يحب أحـدهمـا اآلخر.. أرادا أن يـصـبحـا غنـي
ـال الـذى حصـلـوا عـليه عـن طريق الـعـمل بـالتـجـارة فـأرادا توظـيف ا
كـتعـويضٍ تقـاعدى.. وألن مـعرفـتهـما بـالتـجارة وأمـورها كـانت ضحـلة
ن يعينه فاستشار جارى األول خبيراً فى فقد اجته كل واحد منهما 
الـية فأشـار عليه هـذا األخيـر أن يشتـرى بكل النـقود التى الـشؤون ا
بـحـوزته ذهــبـاً ألن أسـعـار الـذهـب سـتـرتـفع إلى الـضــعف بـعـد فـتـرة

وستحقق له أرباحاً طائلة.
أما جارى الـثانى فقـد استشار خـبيراً فى االقـتصاد فـأشار عليه
بأن يشتـرى بكل أمواله حديداً للبناء ألن أسـعار احلديد سترتفع بعد

فترة وجيزة إلى النصف وحتقق له أرباحاً هائلة.
ا أوصـاهمـا به اخلبـيران فـاشترى األول وقد فـعل كال اجلـارين 
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. اله واشترى الثانى حديداً ذهباً 
ا يـفعـله بالـذهب فـأشار علـيه بأن ـالى  واستـشار األول خـبيره ا
ا فعل حصـد أرباحاً مضـاعفة عنـدها أشار علـيه اخلبير أن يبيـعه و
يـشتـرى بـهـا كـلـهـا ذهـبـاً من جـديـد ألن أسـعـاره سـتـعـاود االرتـفاع
رة رأى أن كـميـة ما يـقـدر على شـرائه من الذهب وفـعل ولـكنه هـذه ا
ــقـدار الــذى اشـتــراه سـابــقـاً ألن األســعـار قـد قــد أضـحت نــصف ا

تضاعفت...
أما جـارى الثـانى فـقد بـاع احلديـد الـذى اشتـراه وحصـد األرباح
واشترى حديـداً من جديد.. والكمية نصف كـمية احلديد الذى اشتراه

أول مرة. ألن أسعار احلديد قد تضاعفت كثيراً. 
ومـن جـديــد بــاع صــاحب الــذهب ذهــبه واشــتــرى بــاألمـوال الــتى
جناها ذهباً بكمية أقل وأقل فاألسعار ترتفع بجنون وكذلك صاحبى
ـا اشتراه بائع احلـديد باع بـضاعته واشـترى باألمـوال حديداً أقل 

... سابقاً
وتـزايدت أربـاح كال الرجـل وخـاصة صـاحبنـا بائع الـذهب الذى
قال فى نفسه: لو أننى مارست هذا العمل منذ أيام شبابى لكنت اآلن

" .. وهكذا استمر فى جتارته وأرباحه.  "مليارديراً
ولـكن فى أحـد األيـام وجـد تـاجـر احلـديـد مـشـنـوقـاً بـواسـطـة حـبل
ـنـزل. ووجـدوا ـســمـار حـديــدى غـلـيظ مـثــبت بـأحـد جــدران ا مـعـلّق 

بجانبه وصية كتب فيها:
(إن كل الـنقـود الـتى جـمـعـتـها لم تـسـتـطع أن تـشـتـرى لى إال هذا

ــسـمـار احلـديــدى الـذى عـلــقت به مـشــنـقـتى.. ال يــوجـد أى شـخص ا
سـمار وهو كل ثروتى فأوصى مسـؤول عن حادثة شنـقى... أما هذا ا

أن يوضع بشكل عمودى فى أسفل قبرى).
لقـد شارك بائع الذهب فى جنـازة جارنا بائع احلـديد وحزن كثيراً

وقال لى ودموعه تزرف بغزارة:
- إن جارى محظوظ ألنه على األقل اسـتطاع أن يشترى مسماراً
ا جـمعه من أموال طيلة حـياته أما أنا فماذا أفعل يعـلّق به مشنقته 
ــال الـذى بـحـوزتى ذهــبـاً وفى كل مـرة كـانت ?!! لـقــد اشـتـريت بـكل ا
الـكـميـة تـقل إلى الـنصف وتـصـغـر إلى أن اشتـريت فى آخـر مـرة بكل
ال كـمـية ال أتـذكر أين وضـعتـها لـصغـر حجـمهـا... يبـدو أن زوجتى ا
نـثـرتـهـا مع الغـبـار عـنـدمـا كنـت تكـنس الـبـيت والـنـوافـذ مفـتـوحـة. لـقد

اختلطت أموالى مع الغبار وطارت فى الهواء.
ال أدرى ماذا حصل ألموالى "فص ملح وذاب".
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ركـبت وأحــد األصــدقـاء ســيـارة أجــرة من الــكـاضى كــوى أشـار
ــرون أمـام ـشــاة الــذين  الــســائق الــذى يـتــصــبب عــرقــاً إلى أحــد ا

السيارة وقال:
- انظر إلى هؤالء الناس.. يـا أخى إلى اآلن لم يتعلموا السير فى

الطريق.
: أيدته قائالً

دنية السير الـصحيح فى الطريق .. يا سيدى الـكر هو جوهر ا
ــعـنـى احلـقــيـقى لــهـا... بــعـد قــلــيل نـزل أحــد األشـخــاص من أحـد وا
ـا أدى إلى البـاصـات من دون وعـى فأوشـك أن يقـع حتت الـسـيارة 
ضغط السائق على الفرامل.. نهضنا جميعاً واندفعنا إلى األمام كمن
همـ فقـال صديقـى مخاطـباً الـرجل الذى كاد يستـقبل أحـد النـاس ا
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أن يقع حتت عجالت السيارة:
- انظر أمامك.
وقال السائق:

- هش.
أخذت سيارتنا طريقها...

- مـاذا باستـطاعتك أن تـفعـله لهؤالء الـناس الـذين لم يتعـلموا إلى
اآلن السير فى الطريق ?!

وأكملت احلديث:
- ال خير يرجى لهذا البلد من هؤالء الناس.

   وقــفت امـــرأة تــمــسك طـــفالً عــلى الـــطــريق وقــفـــة رومــانــســيــة
مـستعـرضة جسدهـا كمن يـريد أن يلـتقط صورة تـذكارية هـذه الوقفة

رأة إلى (نطح) السيارة برأسها. أدت با
تابع السائق قيادته قائالً لصديقى:

- ال خـــيــر يــرجى ال من الـــرجــال وال من الــنــســـاء يــا أخى لــقــد
ـشاة وخـصصوا آخـر للـسيارات خـصصـوا طريـقاً وأسمـوه طريق ا
ـرأة أمـام الـسـيـارات.. لِمَ ال تـذهب فى طـريق فـمـا مـعنـى وقـفة هـذه ا

شاة ?!!. ا
أردت أن أقول فكرتى:

- قبل كل شئ.. يـجب أن نتـعلم الـسيـر فى الطـريق أين نحن من
. قراطية مازالت بعيدة عن بلدنا كثيراً الد

قال أحد الركاب:

ـقـراطـيـة ولم نـتـعـلم - يـسـلم فـمك يـا سـيـدى.. أين نـحن من الـد
السير فى الطريق ?!

وقبل أن يـكمل الرجل كالمه اصطـدمنا ببعضـنا البعض من جراء
ضغـط السائـق على الفـرامل فجـأة وذلك كى ال يـدهس أحد الـعابرين
سـك فـخذيـه بـيديـه.. مـددنا رؤوسـنـا من لـلـشـارع. كان رجـالً أعـرج 
الـنوافذ وبدأنـا بالصراخ (يا حـيوان)... (انظر أمامك يـا حمار). كدنا
ننفجر من الصراخ على هذا األحمق الذى لم يتعلم عبور الشارع إلى

اآلن.
قال صديقى:

شـكـلة الـسـير.. أال وهـو أن ال يعـاقب الـسائق - هنـاك حل واحـد 
الذى يدهس الناس.. وبعـد أن يدهس خمسة أو عشرة أشخاص دون

أن يعاقب ستجد كيف سيتعلم الناس السير فى الطريق.
وقال راكب آخر:

ديـنة تـغص بالـناس. - يـا سال ا ا م.. فكـرة رائعـة خاصـة وأن ا
. عندما يدهس قسم منهم ستصبح هادئة وأقل ازدحاماً

وضوع: دخلت إلى ا
   يـا سـيـدى ... كـيف سـتـعــطى احلـريـة لـرجل إلى اآلن لم يـتـعـلم

أصول السير فى الطريق.. من يتكلم صح ومن يتكلم خطأ ?!. 
   إذا كنت تـركب سيـارة سيـكون كـالمك صحـيحـاً ويكـون عنـدئذ
كالم الـذين يسيـرون على األقدام هو اخلـطأ.. أما إذا كنت تـسير على
األقدام فـأنت علـى حق والذين يـركبـون الـسيـارة عـلى خطـأ. إن الذين
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ـعـارضـة تـسـيـر على ـثلـون الـسـلـطـة واألحزاب ا يركـبـون الـسـيـارة 
األقـدام وكالهـمـا عـلى حق.. هم عــلى حق لـدرجـة أنـهم يـغـضـبـون من
ـعــارضـة والـذين فى الـذين يـركـبــون الـسـيــارة عـنـدمـا يــكـونـون فى ا

السلطة يغضبون من الذين يسيرون على األقدام.
   وهذا هو السبب الكـامن وراء الصراخ القائم ب الرجل القادم
ـعارضة يـبدأ صراعه ـعارضـة. وعندمـا يصبح من ا من السـلطة مع ا

مع السلطة.
يقول الشعب فى سياق حديثه عن رجال السلطة:

- لم يفوا بوعودهم.
- ولكن كيف لهم أن يفوا بوعودهم وقد ركبوا السيارة.

عارضة: ويقول الشعب لرجال األحزاب ا
- إنهم يتكلمون عكس ما كانوا باألمس.

ن يسيرون على األقدام. - كيف ال وقد أصبحوا 
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عاناة من ا كان يدرك ما معنى أن يسكن فى بيت باإليجار ومدى ا  

ذلك ... فـقـد تمـنى أن يـكـون صاحب بـيت يـأويه مـهـما كـانت الـظروف
... فأكـبر معاناته .. وأصـعب ذكريات طفولـته هى حلظات الرحيل من
مـنـزل إلى مـنـزل بـاإليـجـار ... فـفـى كل انـتـقـاله كـان البـد أن يـتـعـارك
والـده مع والدتـه كانـا يـتـشـاجـران .. يتـخـاصـمـان ... كـانت األشـياء
كـن كسـرهـا واألطبـاق واألوانى اخلـزفـية تـوضع بـ الـشلت الـتى 
ليئة. وكانت تُعمل فى شكل باالت. وكانت أمه تلف فى وفى األماكن ا
ورق اجلـرائد من احلـامل حـتى أنبـوب اجملمـرة.. وتـدسهـا فى األماكن

كن احلفاظ عليها فيها .. التى 
ثم حتــمل األشــيــاء فـوق عــربــة مــزدوجـة اخلــيل ... ومــا زالت أمه
ــزهــريــات فى األمــاكـن الــتى تــضــمن تـــســعى إلى وضع األصـص وا
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سالمتـها فيهـا ... فهاهنـا القرنفـل وهنا الفل وهـنا نباتـات التى تتدلى
من صـفـائـح وعـلب األغـذيـة احملـفـوظـة .. لـم يـنس أيـام طـفـولـته .. وال
عـربــات اخلـيـول الــتى حتـمل الــعـفش ... ولم يــنس األزيـار أو دوالـيب

ربطة باحلبال  طبخ ا ا
ـنـزل اجلـديـد حـتى يـكـتـشـفـوا تـكـسـر ومـا أن يـصل الـعـفش إلى ا
بــعض األكـواب واألطــبـاق والــلــمـبــات واخـتالط الــزيـتــون بـاخلل .. أو
برطـمانات السـمن على عش الغراب الـذى أعدته أمه أو تساقط الزيت
البس ... لم يــنس قــولـه والــده وهـو الءات وا مـن الــزجــاجـات عــلـى ا
ـعارك يـسب ويـلـعن صائـحـا "الفـقـر مذلـة" كـان دائمـا هـذا هو سـبب ا

الكالمية والشجار الذى ينشب ب أمه وأبيه ...
واالسـتـقـرار فـى الـبـيت اجلـديــد هـو أيـضـا عــذاب آخـر .. فـمـا أن
قام ويصـيبوا شيئا من الراحـة واالستقرار .. فإما أنهم يسـتقر بهم ا
ال يـستطيـعون دفع االيجار فـيتم احلجز واجلـرجرة إلى احملاكم ويلقى
راكـز أو األقسام .. العـفش فى الشارع بـعد البـهدلة فى اخملـافر أو ا
أو أن صاحب الـبـيت "أنـا سأسـكـنه .." أو أننـى سأر الـبـيت .. وما
ـنـزل . لقـد سكـنوا شابه ذلك من األعـذار التـى تسـتوجب الـطرد من ا
تقريبا فـى كل أحياء مدينة استانبول .. بـداية الطفولة فى قاسم باشا

ثم انتقلوا إلى اسكدار .. بدأ الدراسة االبتدائية فى السليمانية 
أما الـصف الثـالث فـقد قـضاه فى آقـسـراى وجراح بـاشا وشـهره

مينى .. درس فى ثالث مدارس مختلفة فى سنة واحدة ...
أيـنمـا اجته فى مديـنة اسـتانـبول وأى مـحلـة ذهب إليـها .. وإذا ما

ذهب إلى أى حى من أحيائها فالبـد أنه سيجد فى كل بيت من بيوتها
قولة حلقة فى أذنيه. ذكرى من ذكرياته .. وكان والده يضع هذه ا

ان..!" "فى الدنيا مكان .. وفى اآلخرة إ
سنـة ١٩٣٠ عـندمـا أنهى الـثانـوية وانـطـلق إلى احليـاة العـملـية لم
ـا كـان يـعـرف مـذلة تـكن والـدته ولم يـكن والـده عـلـى قـيـد احلـيـاة .. و
اإليـجار فقد قـرر أال يتزوج إال بـعد أن يصبح صـاحب بيت .. واكتفى
بـبدلـة واحدة طـوال خمس سـن .. ولم يـعتـد السـيجـارة أو العرقى ..
لم يدخل الـسيـنمـا أو يذهب إلـى مسـرح لم يتـنزه أو يـتفـسح بل عاش

كالراهب أو كفقير هندى ..
وفى العام اخلـامس بعد أن كـز على أسـنانه .. وأمسك عـلى نفسه
ن هم فى مثل حالته استطاع أن يـدخر ألفى ليـرة بالكاد .. بـالنسبـة 
فاأللـفى لـيـرة يعـتـبـر مبـلـغا كـبـيـرا .. بقـدر مـبـلغه بل بـألف لـيـرة فقط
كـنه أن يجد بيتا ملـكا فهناك بيوت بألف لـيرة ولكن ليس ما يريده .

فهذه بيوت مهدمة ومستهلكة..
كان يـحدث نـفـسه قائالً "أشـترى أرض فـضاء وأبـنى عـليـها الـبيت

الذى أريده .."
إنه يريـد بيتـا على ساحل الـبحر  ذا حـديقة واسـعة ومنـظر جميل
.. ويطل على شـارع فسـيح كان البد .. فـيجب أن يكـون هكذا .. وفى
ــكـان الـذى يــريـده بـحث وبـحـث ... حـتى وجـد قــطـعـتـ من األرض ا
واصـفات الـتى يبـحث عنـها .. كان كـان الذى يـروقه وا الـفضـاء فى ا
أصـحـاب األولى يـطـلبـون ثالثـة آالف والـثانـيـة ثالثـة آالف وخمـسـمـائة
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لــيــرة . ولـكن كــانت هــنـاك أراض واســعـة وبــألف لـيــرة فــقط ولـكن ال
تناسب متطلباته..

كان عليه أن يدخر نقودا أخرى لبعض الوقت .. 
فى سنة ١٩٣٧ وضع األربعة آالف التى جمعها فى جيبه وبدأ فى
الـبـحث وهـو عـلى ثـقــة أنه سـيـجـد األرض الـفـضـاء الـتى يـتـمـنـاهـا بل

ا يتمنى ..  أجمل 
توجه إلى األرض الـتى يـطلـبون فـيهـا ثالثـة آالف وخمـسمـائة لـيرة
ثمنا لهـا فوجد أن نصفـها قد بيع .. وقد شـيد فوقها فـيال .. ويطلبون

تبقى خمسة آالف ليرة  فى النصف ا
فتوجه إلى القطعة التى كانوا يريدون فيها ثالثة آالف ... فوجدهم

يطلبون ستة آالف ثمنا لها 
اضى وكـان ثمـنهـا ألفـا فقط وحتى تـلك التى لم تـكن تعـجـبه فى ا

من الليرات إنهم يقولون فيها أربعة آالف وخمسمائة ليرة 
ـسـكـا أكـثـر من ذى قـبل ولـبس أودع نـقـوده بـالـبـنك ... وأصـبح 
مالبس مرقـعة  رقـعـة فوق رقـعة .. وأحـذية نـعالً عـلى نعل .. وهـا هو
اآلن قد صرف نـظره عن األراضى التى تطل علـى البحر .. إنه يبحث
ـدينة سـيشـترى أرضا وسـيقيم يز فى ا عن أرض فضـاء فى مكـان 

منزال ويشترى جهازا سيتزوج ويصبح صاحب أسرة وعيال ..
استطاع سنة ١٩٤٣ أن يجمع بـالكاد خمسة آالف ليرة ... فمهما
أمـسك عـلى نـفـسه وقـبض راحـته لم يـسـتـطع أن يـدخـر أكـثـر من ذلك

بسبب الغالء 

لقـد  بـنـاء أربعـة مـنـازل فـوق القـطـعـة التـى كانـوا يـطـلبـون فـيـها
أربعـة آاللف ليرة .. وبـقى منها قـطعة خـالية . وكـانوا يطـلبون فى تلك

القطعة التى بقيت ستة آالف 
لقد أنـهى كل شئ منـذ أمد بعـيد وهو قد صـرف النظـر عن البحث
دينـة إنه اآلن موافق على تـلك التى توجد عن أرض فـضاء فى وسط ا

دينة ولكن أين ..? فى ضواحى ا
ـــســكــا فـــقط ... بل أضـــحى واحــداً مـن الــبــخالء اآلن لـم يــعــد 
األشـحـاء .. ال يـأكـل وال يـشـرب ... كل هـمه أن يـجـمع نـقـودا .. تـمت
اضى تـرقيته .. و رفع راتـبه الشهرى .. وهـا هى النقـود أكثر من ا
.. جتــرى بـ يـديه .. ولـكن حـتى .. سـنـة ١٩٥٠ اسـتـطـاع أن يـجـمع

بالكاد سبعة آالف ليرة لكى تستقر ب يديه ..
هل هناك أرض فضاء بسبـعة آالف ليرة ..? إنهم يضحكون فبهذا
دينة فقط  بل نزل ليس فى ضواحى ا كن أن جتد أرضا  بلغ ال  ا
ـبـلغ وحتـى قطـعة ـكن أن جتـد أرضا تـتـسع لكـوخ صـغيـر بـهذا ا ال 
األرض الـتى كـانت تـبـاع بـألـفى لـيـرة والـتى كـان قـد أطـلع عـلـيـهـا فى
ـاضى كـانت ١/٢٠ مـنهـا خـالـية ومـعـروضة لـلـبـيع وكانـوا يـريدون ا

فيها أربع ألفاً .. 
زيد من كان سوى يجمع ا لم يكن هنالك من سبيل لكى يشترى ا
زيـد من األموال بـسـرعة جـديدة. وحـتى قام األمـوال. فـبدأ فى جـمع ا
وذج لـبيت. كان سـيجعل فيـه حماماً آالتـوركا وآخر آالفراجنه بعمل 
وفـيه أيـضـا حـجـرة نـوم وغرفـة لـلـضـيـوف وغـرفة لـلـطـعـام وصـالون
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وحـجرة أيـضـاً لألطفـال الـذين سيـولـدون.. كان يـريد خـمس حـجرات.
ـاضى عـنـدمـا كـان يـرغب فى أن يـكـون بـيتـه من طـابـق فـإنه وفى ا
اآلن قد غـير من خـطـته. فاآلن كـان قـد كبـر وكـان يرغب فى مـنزل ال

سلم له. 
فى عـــام ١٩٥٤ أصــبح لــديه عــشــرة آالف لـــيــرة. وبــحث عن تــلك
األرض الـتى هـى كـبـشـة أذان (مـغـرفـة غاليــة) اسـتـانـبـول. ولـكن هـذا
كن أن يـوجد مكانـا خلف "چكمجه" أو الـقدر (الكم) من النـقود كان 

"قارتال".
فما كان منى إال أن أضغط على أسنانى وأشدَ احلزام على بطنى

أكثر وأن أعاود كنز النقود بهمة أكبر.
ليته يتـمكن من ايجاد أى أرض فـضاء ليقـيم عليهـا أى بيت .. لقد
صـــرف الــنـــظــر عن اخلـــمس حـــجــرات .. وصــرف نـــظــر أيـــضــا عن
ـصــنـوع عــلى الـطــريـقـة ــرحـاض ا ــرحـاض األفـرجنـى وحـتى عن ا ا
الـتـركـيــة أيـضـا .. إنه يـتــمـنى غـرفــة واحـدة .. يـكـفـيـه أن تـتـسع لـكى
يتـوارى فيها .. إن أول ما سيـفعله بعد أن يبـنى بيته أنه سوف يتزوج
عـاش .. ومن معـاشه مهـما قلل من ..شهـد عام ١٩٥٦ خروجـه على ا
دة طـعامه أو من شرابه فلن يـستطيع أن يـدخر منه شيـئا .. فطوال ا
الـتى قـضـاها فـى العـمل والـتى بـلـغت سـتـا وعشـرين سـنـة لم تـتـجاوز
ساعى التى بذلها  مدخراته اثنى عشر ألف ليرة هذه هى نتيجة كل ا
ديـنة وال فى خـارجها ..ال بلـغ لن يجد أرضـا الفى داخل ا بهـذا ا
على الساحل البحـر وال على قمة أى جبل. إن البحث عن أرض فضاء

جعله وكأنه زاد عمره عشرين سنة أخرى وكانت كلمات والده مازالت
تطن فى أذنيه:

ان فى آخره " "مكان فى الدنيا .. وإ
لم يبق له مكان فى هذه الدنيا وعليه أن ينظر إلى العالم اآلخر.

ذات مـساء وهـو عـائد مـرهق ومكـدود من الـبحث عن أرض فـضاء
ـكان جـميال هـناك .. رأى جبـانة تـطل على الـطـريق فدخـلهـا كم كان ا
ـنزله ... فهـا هى حـديقـة غنـاء كـتلك الـتى تـمنـاها فى خـيـاله كحـديـقة 
الورود .. الـزهور .. األشـجار .. اخلضـرة .. األعشـاب .. النـظافة ...
دافن الـرخـامـية اخلـضـرة .. واألزهار مـخـتـلفـة األلـوان ومـا أن رأى ا

فيما ب الورود حتى تبادر إلى ذهنه 
دافن اجلميلة فورا ..!! - يخيل للمرء وكأنه سيدخل إلى هذه ا

دفن على أية حال .. ألـسنا سنموت ..?.. عليـنا أن نشترى مكانا 
دفن الـذى يتمناه وهو على رء أن يبنى ا ونحن أحيـاء .. يجب  على ا

قيد احلياة ..
كانت اجلبـانة على قمة جبل .. فى مواجـهة البحر .. إن الرقاد فى
نــوم أبـدى حتت ظالل أشـجــار الـسـرو الــظـلـيــلـة لـهــو أفـضل من هـذه

عيشة .. ا
ــدافن .. فـى الــيــوم الــتــالى مــبــاشـــرة هــرع إلى مــديــريــة إدارة ا

دفن ..قالوا له: فلسوف يشترى  لنفسه مكانا 
- اليوجد مكان خال فى اجلبانة التى تريدها ..

كنـك أن تشترى مـكان مقبرة    ولـكن لو أردت فى جبانـة أخرى 
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نظر بعشرين ألف ليرة .. جميلة ا
فقلت وقد تملكنى اخلجل 

- أرخص من ذلك .. أال يوجد مكان يتناسب معى ..? 
قال :

- يـوجد .. يوجد بخـمسة عشـر ألف واثنى عشر ألفـا وبأحد عشر
دافن أيـضا ألـفا فـكـر.. وألن جتربـة مع األرض الفـضاء .. فـأسعـار ا
كن أال يجـد به مدفنا ... وعلى الفور .. بلغ ...  ا تنطـلق وبهذا ا ر

فى ذلك اليوم استكمل األوراق ... واشترى مدفنه دون أن يراه .. 
ثم ذهب ورأه .. كـان مكـانا مـغـلقـا .. بال مـنظـر أو هيـئـة .. مكـانا
ـة ولكن تملـكته الفرحة .. يقع ب حطـام وأطالل مشاهد القـبور القد

عان بؤبؤ عينيه أطلق زفيره فرحة وهو يقول: ووسط 
- اوووه .. هذا ملكى ... ملكى أنا ..

   اآلن  .. كل يوم .. وكـما كـان يفـعل عنـد ذهابه إلى عـمله . كان
يسـتيقظ مـبكرا ويـأتى إلى اجلبانـة .. ويجلس هـنا وسط بهـجة وفرحة
كــونه أصــبح أخــيــرا صــاحب أرض وتــراب .. كـان يــخــلع الــنــبــاتـات
الـطفـيليـة الغـريبـة ..ويغـرس الزهـور التى أحـضرهـا .. وينـتظـر بشوق

اليوم الذى سيتم فيه الوصال مع مكانه ...

UNMDI½ v² « W¹UM³ « VŠU  ≠≤∑
Bizim Apart?man?n Sah?b?

     

 أنـا أسـكن فـى عـمـارة مـكـونـة من سـبـعـة طـوابق خـمـسـة طـوابق من
طـوابق الـبنـايـة فـوق سـطح األرض . وطـابـقـ مـنـها تـقع حتـت سطح
ـعدنية ويوجد حتت هذيـن الطابق أيضاً نصف راقد ا األرض مثل ا
طابق آخـر .. وعلى األقل هناك لـغز يقول "رأس والدى حتت األرض"
.... وأنـا هكـذا حتت األرض كـرأس والدى حـيث أنـنى أقـطن نصف
الـطـابق الـذى حتت األرض. كـانـت أسقـف طـابـقـنـا مـنـخـفـضـة لـدرجة
أننى لم أستطع الوصول ألى نـوع من القرارات على مدى عام فيما

بنى أكثر (انخفاضاً) أم هى األسقف ? ..  إذا كان صاحب ا
ولـتقـولوا عـلىَّ ذكى حـيث أنه بـرغم أننى ظـلـلت قصـيـر القـامة من
أجل أن ال أصدم رأسـى بسـقف الـبـاب; إال أن الـسـقف كـانت تـصدم
ـوقــلـيس" مــرتـ أو ثالث فى رأسـى مـرة بــعـد أخـرى مــثل ســيف "د
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ا كانت تنصحـنى قائلة " اعرف نفـسك ال توجد استانبول اليـوم وكأ
غير تلك"

ــدة وأنــا لـم أصل إلى هــذا الـــقــرار هل الـــســقف أم مـــنــذ هـــذه ا
صاحب الـعمـارة أيهـما أكـثر انـحطـاطا..! وبـالرغم من أنـنى قد ظـللت
قـصـيـر الــقـامـة حـتى ال يــرتـطم رأسى بـهــذه األسـقف واصـفـ ايـاى
ـــضى يــوم إال وأن األســـقف وكــأنـــهــا ســيف بــالـــذكــاء .. إال أنه ال 
وكـلس ترطم رأسى مـرتـ أو ثالث يومـيا .. وكـأنهـا تنـبهـنى قائـلة د

"أفق إلى نفسك" أال يوجد فى استنابول منزل آخر غير هذا ...!
كن أن ا ال يوجد فيه ما  نزل ألنه طا أنا مسرور جدا من هذا ا
نطلـق عليه مـنظر أو مـا شابه ذلك فإن ذلك يـقضى على شـهية من فى
ـنـزل يومـا بـعد يـوم وهـكذا فـنـحن عـلى قدر مـا نـكسـبه نـعيش داخل ا

منزلنا وفى نطاق شرفنا مرتاح البال 
ـا كـان منـزلـنا ال يـطـاله الـهواء أيـضـا فـلهـذا الـسبـب ليس لـديـنا و
مشـكـلـة الـتـعرض لـلـهـواء  أو نـزالت البـرد  أو أدوار الـزكـام خـاصة
وأن الــشــمس أيــضــا ال تــعــرف طــريــقه وهــذه من أجــمل خــصــائص
وصـفـات منـزلنـا حـيث أن الشـمس ال تـعرف عـنـواننـا وال تـستـطيع أن
جتـده لـذا فـإنــهـا ال تـدخـلـه .. ولـكن مـنـزلــنـا الـذى ال تــعـرف الـشـمس
ـكـنـهـا االسـتـدالل عـلـيه فـإن مـوظـفى تـنـفـيـذ األحـكام ... عـنـوانه وال 
ا واخملبرين يـعرفونه وكأنهم هم الذين وضعـوا أساساته بأيديهم .. و
كـانت الــشـمس ال تـدخــله فـإن سـتـائــرنـا ال تـبـهـت ... وال نـحن أيـضـا
نـزل أكثـر انـخفـاضاً عن نـزل .. فـلمـا كـان ا وهـنـاك حسـنـة أخرى بـا

مستوى سطح األرض فإن علمـاء األشعة يعجزون بأشعتهم اختراق..
فـلـكى يـعـرفـون مـا بـداخـله فـإنـهم  فى حـاجـة  لـدوربـيـنـات كـتـلك الـتى
تـستـخدمهـا الغواصـات .. كمـا أنه لم يحدث فى مـنزلـنا من سنـت ما
تـلـصـصون أن شـاهـدة فـحمـدا لـله .. ولـو أراد ا يـستـحق الـفـرجـة وا

يتفرجوا علينا .. فمما ال شك فيه أن اخلجل سيتملكنا 
إن محـاسن مـنـزلـنـا ال حتصى وال تـعـد .. فـمـنزلـنـا ال يـعـرف على
ياه .. فلو انقطـعت مياه كل استانبول .. ولو اإلطالق كارثة انقـطاع ا
احترقت استانبول من العطش أو انقلت . فنحن ال نبقى بدون مياه ..
يـاه تـخر من جـدرانه شـتـاءا وصيـفا .. تـنـاول أى صنـبـور فى يدك فـا
دق صـنــبــور فى أى مــكــان يـصــادفك فى اجلــدار ثم أدر الــصــنــبـور
ياه وتـخر خريرا متواليا .. جميل .. وال تبذل فيه أى فلسوف تتدفق ا
نخفضات وما عليك إال أن تغمس طبخ أيضا بعض ا مشقة .. وفى ا

اء  الكوز أو الطاسات فتمتلئ با
ـســتـأجـر الــذى كـان قـبــلـنـا .. وقــحـاً .. لم يــتـحـمل مــعـانـاة أهل ا
نزل ياه فدق صـنابيـر فى جدران ا استانـبول من العـطش وانقطـاع ا
تدفقـة من اجلدران وطرح هذه الزجاجات ياه ا ومأل الزجاجـات من ا
فى األسـواق عـلى أنهـا مـيـاه جـدران معـدنـيـة .. وهـكذا حتـول مـنـزلـنا
سـويقـة واصطـف السـقاءون فى طـوابـير أمـام منـزلـنا .. كـما أن مـياه
عدنـية هذه أصبـحت ذات تـأثيـر عظيم ..! فمن شـرب منها اجلدران ا
زجـاجت .. تـنظف داخله من كـل الشوائب واحلـصوات ..ومن يشرب
منهـا عشر زجاجات أو أكثر فال يـبقى داخله رمل أو حصى أو صخر
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ـصارين فإنها تتساقط .. لقد أصبحت مياه ثانة وا بل حتى كليتيه وا
ـعدنـية ـعدنـية تـباع بـالروشـتة ومن يـشربـون ميـاه اجلدران ا اجلدار ا
هـذه عشرة أيـام متصـلة فإن كل أعـضاء جـسمه الداخـلية تـتصلب من
اجلـيـر الـذى ألم بـهـا .. والـذين يـشـربـون أكثـر مـن ذلك يـتـحولـون إلى

هياكل كتلك التى تصنع من األسمنت.
ــســـتــأجــر الــذى كــان قـــبــلــنــا كــان وفـــيــاً .. ومــا إن أصــبح إن ا
استانبوليا حتى زاد حرصه وطمعه .. فإن صاحب منزلنا طالبه بترك
نزل نزل بحجة أنه سوف يزوج ابـنه ولعله بهذه احلجة يخرجه من ا ا
ـاكـر - طـلب كـشف الـطب الـشـرعى عـلى صـاحب ـسـتـأجـر ا إال أن ا
البيت واستـخرج من الطب الـشرعى تقريـرا بعجز صـاحب البيت على
اإلجنـاب ولـيس فى مـقدوره إجنـاب .. ولـكن صاحـب البـيت فى مـقابل
ذلك جنح فى استخراج تـقرير من البلدية ومن الـشؤون الصحية بعدم

ستأجر . كان للحياة اآلدمية وتمكن من إخراج ا صالحية ا
وهـا نـحن قـد اسـتـأجـرنـا مـنـزلـنـا هـذا من بـعـده .. ولـكن فى عـقـد
اإليجـار مادة ال تـسـمح لنـا ببـيع ميـاه اجلـدران .. ولم يتـوافر لـنا ذلك
خـاصــة وأن صــاحب الــعـمــارة قــد حــول مـيــاه اجلــدران إلى عــمـارته
ـياه إال مـا يـكفـيـنا بـالكـاد . ولم تـعد األخـرى اجملاورة ولم يـتـبق من ا

كن بيعها .. فى اجلدران مياه 
وهـــنــاك شئ آخــر  هـــام جــدا .. فى دور عــمـــارتــنــا فــإن جــدران
الكريـدور = الدهـليز قـد غطـتها مـادة القـصدير من الـرطوبـة .. لدرجة
أنــنــا جنــمع فى كل يــوم كــيــلـو جــرامــا من هــذا الــقــصـديــر من عــلى

اجلدران . فـكما تعلمون إن القـصدير مادة كيميـائة غالية الثمن ونحن
نبيع ما جنـمعه إلى مشترى الـقصدير كـنا نرتعد خـوفا من أن يشعر
بذلك صاحـب منزلـنا فـلو سـمع أننا نـكسب نـقودا من جتـار القـصدير

نزل. فإنه سيطردنا من ا
إن مـحاسن مـنزلـنا ال حتـصى وال تعـد .. وألقل لكم حـسنـة أخرى
مـن حـســانـاته فــإن مـنــزلـنــا ال يـزوره أى ضــيف فـلــو كـان لــنـا مــنـزل
ـا اسـتـطعـنـا أن نـحك مـشـمس له فـسـحـة  مـتـجـدد الـهـواء .. مـفـرح 
رؤوسنا من كـثرة الضـيوف أننـا نعرف أوائل الـشهر من طـلة صاحب
مـنـزلنـا ولو طـلـبنـا أمـهالـنـا يومـا أو يـوم لـتـدبيـر االيـجار .. لـتأوه ..
وتــوجع .. وبـكـى .. لـدرجــة تـدفــعك أن تــسـتــدين بـالــربـا لــيس لــتـدفع
سك أن ساعدة أيضا .. فعلى ا اإليجار فقط ولكن لكى تمد له يد ا
يـدفع شـهـريـا عـدة آالف من الـلـيـرات سـدادا لكـمـبـيـاالت مـسـتـحـقة ..

وكثيرا ما يحضر هذه الكمبياالت معه ويظهرها قائال :
- إذا لم تكن تصدقنى أنظر ..

ـنزلـنـا حسـنـة أخرى أنه يـحـتوى عـلى كل مـا نـعرف أو ال نـعرف و
مـن الـهـوام والـزواحف واحلـشـرات .. فـمن الـنـمل والـبـعـوض والـذباب
والــصـــراصــيــر إلى الـــســحــالف والـــعــقــارب والــســـحــالى واألبــراص
والــزواحف وأم أربع وأربـــعــ كل مـــا يــخــطـــر عــلى الـــبــال من هــذه
انيا من أوئل الذين تولوا اخمللوقات له فى بيتنـا مكان .. إن أستاذا ا
الـتدريس فى جـامـعـة استـانـبـول كان قـد اتـخذ من عـمـارتـنا هـذه عـند
بداية إنشـائها مركزا ألبحاثه على احلـيوانات واحلشرات وقد اكتشف
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عـروفة وتـمكن أن وهو يـعمل هـنا  ثالثـة أجنـاس من احلشـرات غيـر ا
يـجمع مـن عمـارتـنا أكـبر مـجـموعـة حـشريـة وقـد سجـلـها بـاسـمه ونال
علـيـهـا شهـرة واسـعة. إن صـاحب بـيـتنـا هـو الذى حـكى لـنـا ذلك وهو

يؤجر هذا الدور حيث قال :
انى .. يـا ألف خسارة عـليكم .. قال .. - قـال هذا البـروفسور األ
أنتم ال تعرفون قيمـة أى شئ .. قال .. لو أن مكانا مثل هذا فى بلدنا
ـا أصـبـحـت هـنـاك أية ـانـيـا حلـولـنـاه فـورا إلى مـتـحـف حشـرى .. و أ
دواعى لـلذهـاب إلى الكـليـات لدراسـة علم احلـشرات فـإن الطـالب يرى
هنا كل األنواع احليوانات واحلشرات يـفحصها ويدرسها ويتعلمها ..
ولــهـذا فــأنــا لن أخــفض اإليــجـار قـط . لـهــذا الــســبب لم أســتـطع أن

أخفض اإليجار عشرة قروش.
إن صـاحب مـنزلى كـان بـوابا سـابـقا إلحـدى البـنـايات فـى البـداية
ــنــازل امــتـــلك الــبــوابــة ... ثم أصــبح صــاحـب بــيت كــبــيــر مــتــعــدد ا

والطبقات.
كنت لم أتمـكن من دفع إيجار شهر ما .. فـحضر صاحب عمارتى
ديرى فى ا كان قد عمل كبواب  إلى إدارة اجمللة التى أعمل بها .. و
العمل قبل عشرين سنة فقد عرفه مديرى على الفور .. فسأله قائال :

- خيرا إن شاء الله يا على أفندى ..?
- جئت لتسلم اإليجار 

- أى إيجار ..?
- إن حسن بك مستأجر فى عمارتى ..

- كيف ..? هل لديك عمارة ..?
فاستغرب صاحب عمارتى من كالم مديرى هذا ... وقال :

- العدل والـرحمة يـا سيدى احملـترم .. منـذ عشرين سـنة وأنا فى
استانبـول كنت أدوس أرصفة استانبـول .. أبعد كل هذا ال يكون لدى

عمارة فى استانبول ..?
- فأنـا من موالـيد اسـتانـبول .. وكبـرت بهـا .. وأنا فـيهـا ليس من
اثـن وعـشـرين سنـة بل من اثـن واربـعـ سنـة وتـملـكـنى اخلجل من
ذلك وأحنيت رأسى فى انكسار .. ومن ذلك التاريخ إذا ما سألنى أى

شخص قائال :
- من أين أنت :
فأرد عليه قائال 

ض عـلى وصـولى إلى اسـتـانـبـول سـوى - أنـا من سـيـواس ولـم 
ستة أشهر 

تلك غيرها .. فله سواها عمارة أخرى . وله إن صاحب عمارتى 
بـيت فى نيشـان طاس وله عدة قطع أراضى فـضاء فى أماكن مخـتلفة
وله دكـان أيضا كـان كلـما جاء لـتسـلم اإليجار كل شـهر وإذا مـا تكلم

دين بها كنت أسأله قائال :  عن ديونه وإذا ما أخرج الكمبياالت ا
- بــالــله عــلـيـك يـا عــلى افــنــدى ... مــتى جــمـعـت وكـونـت كل هـذه

متلكات  األموال وا
وكان دائما ما يكون رده أيضا :

- إذا لم أفعل ذلـك كان ذلك عيـبا يـا حسن افـندى فنـحن هنـا منذ
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اثن وعشرين سنة ندوس أرصفة استانبول.
يوم أمس حـلت مصـيـبة كـبيـرة علـى رأس صاحب عـمارتى .. فـقد
سكـ وهو يـتاجـر فى السـوق السوداء قـبض اخملبـرون على الـرجل ا
وزج به وكـيل النـيابـة إلى السـجن وقلت لـنفـسى إن اإلنسـانيـة لم تمت
بعـد. فـأخذت أربع عـلب من السـجـائر الـعاديـة وذهـبت لزيـارته .. كان
سـك يـبكى خـلف أسالك السـجن ولكى أسـرى على صـاحب البيت ا

سك قلت مسريا: ا
ال حتــزن يــا عــلى أفـنــدى فــمــنـذ اثــنــ وعــشـريـن سـنــة وأنت فى
اسـتـانـبـول أال يجـب أن تدخل سـجـنـهـا أيضـا ..? هـون عـلى نـفسك ..
سـتدخل وتـخرج كثـير وكـثيرا .. سـتتـعود يـا أخى .. ال حتزن .. هون

على نفسك ..

 U‡M eM  ≠≤∏
Bizim ev

  

ـمـتـد فـوق أرض واسـعـة ال يـعـرف كم حـتى صـاحب هـذا الـبــيت ا
وروث عن اآلبـاء واآلجـداد مـنـذ زمن موغل غـرفـة يحـوى هـذا الـبيـت ا
ــؤلف مـن غـرف واســعــة وصــاالت وشـرف فى الــقــدم . هــذا الـبــيت ا
واسـعة  كان الـذى يدخـله يخاف كـمن يدخل إلى مـغارة مخـيفـة كتلك
التى نـسمع عنـها فى احلكـايات . وكان صـاحب هذا البـيت يسكن مع
. مع أن هذا الـبيت كان يـتهدم زوجـته اجلميـلة وأبنـائه وبنـاته الرائعـ

شيئا فشيئا فقد كان صاحب هذا البيت يفتخر قائال :
- بـيـتـنـا إرث عن آبــائى وأجـداى . وكـان كـلـمــا تـذكـر هـذا الـبـيت

يصل طرفا فمه إلى أذنيه ويضرب على صدره بافتخار.
   وعندما بدأ الطابق العلوى من البيت ينهار رحل أصحاب البيت
طلة على إلى الطابق األوسط . وعندما تهدمت نوافذ وجدران البيت ا
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احلديـقة نـقل أصحـاب البـيت أمتـعتـهم وأقامـوا فى الصـالون الـداخلى
والـغـرف اجملـاورة له. ولــكـثـرة غـرف هـذا الـبـيت كــانـوا كـلـمـا تـخـربت
جدران بعض الغرف ينتـقلون إلى غرف أخرى أكثر أمانا حتميهم من

طر والبرد. العواصف وا
تعلق آمـالهم فى هذا نابع مـن كونه واسعا  ألنـهم يستـطيعون أن
يبدلوا غرفا طيلة حياتهم ... وباختصار كان صاحب هذا البيت محقا

عندما يفتخر قائال : هذا بيتنا .
وفى أحـد األيــام دق بـاب هـذا الــبـيت الـكــبـيـر وكــان الـقـادم جـارا
يـزات التى تربى ـ البـيت. وألن احتـرام الضـيف من ا يسـكن على 
عليها صاحب هذا البيت فقد دعاه للجلوس ودارت بينهما األحاديث :

- إن بيتنا ناقص ...
فقال اجلار :

- بيتكم جميل جدا . وكبير . ومنظره رائع جدا.
فقال صاحب البيت الذى أسعده هذا الكالم :

- ال يوجد ما يقال على منظر بيتنا.
وبناءا على هذا الكالم يسأل اجلار :

- إن بيتنا ال يتسع لنا ألن عائلتنا كبيرة وأنا اتساءل :
- أنستطيع أن جند عندكم غرفة فارغة لإليجار ?..

فـكــر صـاحب الــبـيت بـعــرض جـاره  لم يــجـده سـيــئـا أبـدا ... إذ
كن تهدمة وبنقود اإليجار  بإمكانه أن يؤجر إحدى اخلرب اخلاوية ا
أن يـصـلح الدرج ويـر األبـواب  خاصـة أن أغـلب الـغرف فـارغة ...

قال جلاره 
كن  اختاروا الغرفة الفارغة وأقيموا فيها .  -

اسـتـأجـر اجلـار إحـدى الـغـرف وبـدأ صــاحب الـبـيت يـفـتـخـر أمـام
معارفه ويقول :

- لقد أجرنا غرفة من غرف بـيتنا . وبعد مدة جاء مستأجر آخر 
وقال لـصـاحب البـيت لقـد سمـعنـا أنك تـؤجر غـرف بيـتك  هل تؤجـرنا
غــرفـة فـيه ?.. قـبل صـاحب الـبـيـت  وأعـطـاه غـرفـة من بـيـته وبـعـد أن

انقضت مدة من الزمن جاءه جار آخر وقال له :
- حـديـقة بـيـتكم واسـعـة جدا وأنـتم ال تـزرعون بـهـا شيـئـا  فلم ال

ات منها?.. تؤجرنى عدة دو
فقال صاحب البيت 

كن ...  -
وبعد مدة قال له أحد اجليران :

اء خاصـة أن مياه بـئرنا قلـيلة جدا .. - إننا بـأزمة ونحـتاج إلى ا
هل نستطيع االستفادة من بئركم ?..
فكر صاحب البيت قليال ثم قال : 

- لم ال حتفرون بئرا فى حديقتكم ?.. 
فقال اجلار : 

- حفرنا  ولكن أسرتنا كبيرة جدا ولهذا ال يكفينا ماؤه كما أننى
اء الذى سأخذه من بئركم . سأعطيك ثمن ا

اء جلاره .. - لم ير صاحب البيت أى مانع من إعطاء ا
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ستأجرين : -  قال أحد ا
ر من حديقـتكم إلى بيتـنا ألننا كـيف سنسكن فى - أريد طريقـا 

بيتنا وفى غرفتك من دون أن يكون هناك طريق يصل بينهما.
قال صاحب البيت 

- احلق معك يا سيدى ..
- وشق طريقا فى حديقته 

- أصبـح اآلن يفـتـخر أكـثـر بـالبـيت الـذى ورثه عن أجـداده وكانت
عيناه تغرورقان بالدموع من الفرح عندما يقول ... بيتنا .

قال سكان البيت 
- ال تـكفى لـكل منـا غرفة واحـدة ولهـذا نريـد أن نستـأجر لـكل منا

غرفة جلوس فى بيتك .
- ولم ال ... يوجد فى البيت غرف كثيرة عل كل حال 

ستأجرون طلبا أخر : وبعد مدة طلب ا
- نريد غرف نوم ...
قال صاحب البيت :

- هذا حقكم اختاروا الغرف التى تعجبكم .
- نريد مطبخا .

طبخ  - تستطيعون استعمال ا
- لقد أصبح غنيا بـعد أن سالت النقود ب يديه  حتى أن زوجته
وبناته كن يرقصن ويغن من شدة فرحتهن . وكان باستطاعة األوالد
ـرحـوا كـما يـريـدون كـمـا أصـبح بـاستـطـاعـته احـتـساء أن يتـسـلـوا و

ساء  اخلمر فى ا
وكان يزيد افتخاره كلما قال :

- بيتنا.
قالوا 

- إذا لم تر البئر سنبقى بال ماء 
فقال صاحب البيت 

- أنا ال أملك النقود الكافية 
- نحن ال نـفهم هـذا الـشئ إننـا ندفع لك اإليـجـار بشـكل منـتظم .

مكن أن نقرضك نقودا بالفائدة  ولهذا عليك ترميم البئر ولكن من ا
قال صاحب البيت :

- شكرا لكم . لن أنسى جميلكم هذا ما حييت 
ـنـاسـبـة ذلك أقـام - ر الـبـئـر الـذى كـادت جــدرانه أن تـتـهـدم و
ـنـاسـبة ألـقـيـت كـلـمات ـسـتـأجـرين إلـيـهـا وبـهـذه ا حـفـلـة غـداء ودعـا ا
الــتـرحـيب من كال اجلـانـبـ ومع مـرور الـزمن ازدحم الـبـيت أكـثـر ولم

تعد مياه البئر تكفى.
قالوا :

- افتح بئرا آخر..
- معكم حق  ولكن ال يوجد لدى نقود تكفى .

- سـنـقرضك بـالـفـائدة كـمـا أنـنا ال نـرى أى حـرج من ذلك .. فـكر
صـاحب الـبيت سـيـصبح الـبئـر ملـكه اخلـاص وستـحيـا حـديقـته عنـدما
شروع اء  قام بحفر اآلبار فى احلديقة على الفور . وكان ا يزدادا ا
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يـنص عـلى حـفـر ثالثـة آبـار . ولـكن لـم يسـتـطـع حفـر أكـثـر من بـئـرين
وحفرة  ألنه أعـطى قسمـا من النقـود التى اقتـرضها لـزوجته وبناته 
وفى احلقيقـة إنه لم يعطـهم النقود بل أجـبر على إعطـائهم إياها  ألن
ـســتــأجـرين  أحــبـوا أن زوجــته وبــنـاتـه عـنــدمـا رأوا نــســاء وبـنــات ا

يقلدوهن فقال صاحب البيت لهم :
لكون الـبيوت واحلدائق ومع ذلك استأجروا - إنهم أغنـياء جدا و

فى بيتنا ألن بيوتهم ال تتسع لهم لكثرتهم 
- ولكن كل مـا قاله لم يـجد نـفعـا فأعـطى قسـما من نـقود اإليـجار
ـرأة والـبـنـات اشــتـرين بـالـنـقـود حـمـرة إلى زوجـته وبـنــاته وأبـنـائه . ا
ـسـكرة واأللـبـسة الـداخـليـة واألحـذية وأشـياء اخلـدود وظل اجلـفون وا

تقليدية وذه إلى مصفف الشعر  لصبغ شعرهن .
ستأجرين : بعد مدة قال أحد ا

- الطريق غير صاحلة  ولذلك نريدك أن ترصفها لنا 
قال صاحب البيت :

- ال أستطيع رصفها.
ستأجر : فقال ا

- أنت مجبر على ذلك ألننا ندفع اإليجار لك بشكل منتظم 
- ال أملك النقود

نعطيك قرضا إن أردت 
فرح صاحب البيت بذلك وقال 

- اعطونى النقود 

- نــحن ال نــحب اإلسـراف وأنت كــنت قـد أعــطـيـت نـقــود الـقـرض
ـاضى إلى زوجـتك وأوالدك لـكى يـشتـروا بـهـا أشيـاء سـخـيفـة ولـهذا ا

قررنا أن نراقب كيف تصرف هذه النقود.
- لـيـكن ... فالـطـريق الـذى سيـشق هـو طريـقه والـبـيت بيـته ولـهذا
فـقـد كانت عـيـونه تـلمع من شـدة الـفـرح وطرفـا فـمه يـصالن إلى أذنيه

وهو يقول : بيتنا .
ستأجر :  قال ا

- إن السقف يرشح لم نعد قادرين على اجللوس حتته 
فكر صاحب البيت وقال : 

- ال يوجد لدينا نقود 
- أعطنا غرفة أخرى وبنقودها ر السقف 

ستأجرين : وبدا صاحب البيت يقول جليرانه ا
- الـله يـرضى عـنـكم  لـوال وجـودكم مـا اسـتـطـعت تـرمـيم الـسقف

أبدا 
ستأجرون : قال ا

- إن الدرج يهـتز أجر لـنا ثالث غرف أخـرى وبنقـودها ر قاعدة
الدرج.

قال صاحب البيت : 
- بيتنا أصبح سليما متينا. 

ستأجر : قال ا
- ثقبت مواسير الصرف الصحى.
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- لم يبق فى البيت أى غرفة لإليجار فنقل أصحاب البيت أمتعتهم
إلى الطابق السفلى . وعندما أجروا هذا الطابق أيضا صرفوا النقود

التى استلموها على ترميم مواسير الصرف الصحى.
- طالء البيت لم يعد مناسبا .

- طلب نقودا من أجل الطالء . لم يجد فالنقود التى يأخذها كانت
تـصرف عـلى تـرمـيم الـبـيت  ومـصـاريف زوجتـه وأوالده التى ازدادت

بازدياد طلباتهم 
- بدأ مـوسم الصيف وبـنى صاحب البـيت كوخـا فى حديقـة البيت
وأقـام فــيه بـعــد أن أجـر كــافـة غــرف الـبـيـت وطـلى الــبـيت فــأصـبـحت

رآة. جدرانه كا
- اآلن فقط أصبح بيتنا يشبه البيوت الرائعة

ستأجر: قال ا
- يحتاج البيت إلى ورق اجلدران 

- ال أستطيع أن أعمل أى شئ 
- إن البيت بيتك 

صــحــيح إنه بــيــتـه ولــكن ال يــوجــد مــعه نــقــود وإذا لم يــضع ورق
ـستـأجـرين سيـخـرجون من الـبـيت ويطـالـبون بـديـونهم اجلـدران فـإن ا

الكثيرة .
طالبة  ستأجرون با - بدأ ا

- إذا كـنت ال تــريـد أن جتــمل جــدران الـبــيت سـنــخـرج مــنه. أمـا
ـة وعاداته األصـيلـة فقـد قابل صاحب الـبيت الـذى نسـى تربـيته الـقد

ستأجرين الـتى بدأت تزداد بقوله أرجـوكم أن تبقوا فى بيتى وقاحـة ا
سـتأجريـن وأيضا .- زوجة صـاحب البـيت بدأت تـعمل طـباخـة عنـد ا

ستأجرين  بناته وأبنائه ... كلهم أصبحوا عمال مأجورين عند ا
- واشتروا ورق اجلدران بالنقود التى حصلوا عليها لقاء ذلك. 

ـة كان - لـقـد أصبح الـبـيت الـقـد جـديـدا ورائعـا وكـعـادته الـقـد
صـاحب الـبـيت فـخـورا بـبـيـته عـنـدمـا يـدفع ضـرائـبه كـان فـخـورا جـدا

بنفسه وهو يراقب بيته من بعيد.
سـتـأجرون لـطيـفـ إلى درجة أنـهم أنـبوا صـاحب الـبيت - كـان ا

قائل 
- انـت ال تـعـتـنى بـزوجـتك أبـدا  اشــتـر لـهـا حـذاء جـديـدا واشـتـر
ـمزقة فنحن ال نريد أن نرى لبناتك جـوارب جديدة بدال من جواربهم ا

ناظر القبيحة أمامنا  هذه ا
- قال صاحب البيت معكم حق ولكننى ال أملك النقود 

- هـى الـزوجــة  زوجــتك والــبــنــات بـنــاتك عــيب عــلــيك  ومع ذلك
ساعدة ... شكرهم صاحب البيت  سنقدم لك ا

- وفى يـوم من أيام الـشتـاء عنـدما كـان صاحب الـبيت يـجلس مع
أحد ابنائه فى الكوخ .. بينما زوجته وبناته وباقى أبنائه يلبون طلبات
ــسـتـأجـرين فى الـبـيت نـظـر الـرجـل من نـافـذه كـوخه إلى بـيـته الـذى ا

تنبعث األضواء من نوافذه وقال لولده اجلالس بجانبه :
- فى احلقيقة لقد أصبح بيتنا جميال جدا . أنا فخور به 

فسأله ولده:
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- أى بيت ?!! ..
لك .. بيتنا الذى أمامك  - وكم بيتا 

فقال ولده : 
- على ما يبدوا يا أبى إن هذا البيت لم يعد بيتنا 

- وفجأة غضب الرجل وصرخ 
- مـاذا تقـول ?!.. لـيس بيـتنـا ?!.. وكيـف طاوعك لـسانك عـلى قول

ذلك ?!.. فقال الشاب 
- لـدى أحـسـاس بـأن هـذا الـبـيت لم يـعـد لـنـا .. ال جنـلس فـيه وال

نتنزه بحديقته وال نتمشى بطريقه وال نشرب من مائه 
- صرخ الرجل ولكنه بيتنا 

- وأخرج من جيبه ورقة مطبوعة وبدأ يلوح بها ويصرخ :
- أنظـر ... ها هـو العـقد إنه باسـمى أنا . وأنـا من يدفع ضـريبته
... أخرج من هنا أيها الولد اخلائن . إننى بر منك إلى يوم القيامة 
- وأثــنـاء خــروج الــشــاب مـطــأطئ الــرأس من الــكــوخ راح والـده

يصرخ وهو يطوى الورقة ليضعها فى جيبه: 
- أيـهـا االبن الـعـاق أنتَ لـستَ ولـدى إنى بـر مـنك فـهـذا مـنـزلـنـا

وهذا هو عقد ملكيته.
- عـرفـتم هـذا البـيت الـذى نـعـيش فـيه كُـلـنـا  أظن هـذا الـبـيت قد

ورثناه عن أجدادنا.

 tK « q³Ið  ≠≤π
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كـعادته فى كل يـوم يـدق صاحب بـنـاية الـسـعادة حـمـزه بيك نـافذة
تقابلت حيث يقيم البواب أم أفندى ويصرخ : إحدى الغرفت ا

- أم أفندى .. أم أفندى .
وبعد ذلك يبدأ سعاله.

لم يكن أمـ أفندى بوابا للـبناية وحسب بل كان ومـنذ أربعة عشر
عـاما مـسـاعدا حلـمـزه بيك وصـديـقا حـمـيمـا وشـريكـا لـهمـومه ومـديرا

ألعماله ... وكل شئ.
- أم أفندى ... أم أفندى.

ويصاحب هذا النداء سعال جاف من القصبة الهوائية
- إنى قادم .. قادم ...

بناية السعادة مؤلفة من ستة طوابق فى كل طابق شقتان أحدهما
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عـلـى الـيــمــ واآلخـر عــلى الــيــسـار  وفى الــطــابق األرضى دكــانـان
إحـدهـمـا عـلى الـيـمـ واآلخـر عـلى الـيـسـار يـوجـد دكـان عـلى الـيـمـ

ودكان على اليسار .
فى األولى تاجر أقمشة والثانية بائع حلويات .

تـقع غـرفـة أمـ أفـندى حتـت هـذين الـدكـان ومـالصـقة مـن غـرفة
التدفئة.

- أم أفندى أقمت صالة الصبح منذ قليل .
- تقبل الله يا بيك ..

- هل تـعـرف مـا الـذى خـطـر بـبـالى عـنـدمـا كـنت أصـلى ? .. كـنت
أصـلى وفـجـأة خطـر بـبـالى سـكـان الـشقـة الـرابـعـة . هل أخـذت مـنهم

إيجار هذا الشهر ? ..
- أخذناه يا بيك ... وأعطيته لك البارحة.

- نـعم أعـطـيـتـنى إيـاه لـيس هـذا مـا قـصـدته هل مـازالـوا يـدفـعون
ا يـا أم أفندى .. عندما كنت أصلى اإليجار كمـا كانوا يدفعون قد

فجأة بدأ الدم يغلى فى عروقى .
- ال حــول ... اذهب ... اذهب مـبــاشــرة إلى احملـامى وقـل له الـله
... الـله .. هل هؤالء الناس مـصيبة وقـعت فوق رأسنـا ?! ... التوبة يا
ولى جل جالله قل ربى ال يـتركـونـنى بحـالى حـتى وأنا فى حـضـرة ا
للـمحـامى : ليـخرج سكـان الشـقة الـرابعـة . هل فهـمت يا أمـ أفندى

...?
- فى الـتــو اذهب إلـيـه ولـيــرفع دعـوى عــلـيــهم وإيـاه أن يــعـطــيـهم

إيـصاال عندمـا يقبض النقـود منهم .. أليس كـذلك ?! ... ليقل بأنهم لم
يدفـعـوا اإليجـار ال حـول وال ... ال نرتـاح ونـحن نصـلى هـيا يـا أم

أفندى هيا التقف ...
كن أن جند احملامى فى مكتبه . - فى هذه الساعة ال 

ـا ـســلم احلـقـيـقى هـو الــذى يـسـتـيـقظ حـا - كـيف ال جنـده ... فـا
تشرق الشمس ويقول بسم الله ... اذهب وانتظر على باب مكتبه .

- لم ال تتصل به هاتفيا ?..
سائل اجلدية بواسطة ثل هذه ا كننا الـتحدث  كن ال  - غير 

الهاتف .
- اذهب ... ال تتـكاسل قل له مـا قلـته لك . ألم يبق أيه رحـمة فى
ان ولـلدين أى مـكان فى قـلوبهم ?.. ال إله هذا الـبلـد ? .. ألم يعـد لإل
إال الـله .. تـوبة ... تـوبـة .... توبـة ... يـا سالم ما أحالك تـعـال واحتل

ئة ليرة . شقة مكيفة ثما
- يـدرك أم أفـنـدى تمـامـا بأن حـمـزة بيك لن يـتـصل هـاتفـيا ألن

االتصال يكلف ٢٥ قرش.
ه دفع ذلك ? ولكن أم أفندى سيدفع أجرة االنتقال إلى - أال يؤ
احملـامى من جـيـبه ... آه ... والـبـيك ال يـفـكـر بـذلك أبـدا . يـوجـد عـنـد
حمزه بيك معمل يديره ولده . كما أنه شريك فى مصرف حصته فى
األول مليونان ليره وفـى الثانى ثالث مالي ونصف ويوجد لديه أيضا
مـعمل صـابـون يـديره صـهـره وعنـده بـنـايات كـثـيرة . كـمـا أنه قـد بنى
اضى بـناية فى احلـقيـقة ليـست بنايـة فقط بل حى بـأكمله إذ الـعام ا
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إنها تتـألف من ثمان وعشـرين شقة . ويوجـد حتتها سـوق كبيرة ! ...
عندما كان يتناول أم أفندى طعام الغداء دق زجاج نافذته:

- أم افندى ... أم أفندى .
- فتح الباب ..

- تفضل يا بيك ...
- كنت أصلى صالة الظهر ..

- تقبل الله ...
- هل تعـرف ماذا خـطر بـبالى عـندمـا كنت أتـهيـأ للسـجود ?.. فى
الـصـباح مـررت بـبائع احلـلـويات نـيـجو تـعـرفه ... ألـيس كذلك ?.. إنه
الـرجل الـذى يـسـكن عنـدنـا . أه يـا أم أفـنـدى كـان الدكـان مـزدحـما
جـدا بـالـزبـائن . حـتى أن اجلـرسـون لم يـعد قـادرا عـلى تـلـبـيـة طـلـبات

اجلميع .
- وزوجــته جتــلس وراء الــصــنــدوق وتــكــدس أوراق الــنــقــود فـوق
ـغـفل الـوحيـد فى هـذه الـدنـيـا ? ال حول وال بـعـضـهـا ... ولك هل أنـا ا

قوة إال بالله الـ ...
- استـغفـر الله العـظيم... سأرفع قـيمـة اإليجار . أال يـعرف هؤالء
الـناس شيـئا اسمه احلق ? ... اذهب ... وقل لـهذا الكافـر اعتبارا من
هـذا الشـهر سـيدفع ألفـ وخمـسمـائة لـيرة .. أفهـمت ? .. قل له بأنى
نـبـهته فـال يلـومن إال نـفسه إذا اسـتـدعيـته إلى احملـكـمة .. أقـسم بـالله

بأن هذا الكافر سيكون سببا فى إفساد صالتى 
- اسـتــنـادا إلى هــويـته الـشــخـصـيــة فـإن حـمــزة بـيك فى الــثـانـيـة

والـسـبعـ من عـمـره لكـنه يـحب أن يظـهـر نفـسه بـأنه عجـوز أكـثر من
ذلك إذ أنه يـقول أن عـمره بلغ اخلـامسـة والسـبع وقـد اعتـاد منذ أن
كـان فى اخلمـس من عـمره يـردد عبـارة "رجل على حـافة الـقبـر" فهو
يعـرف بأن إظهـار نفسه بـهذا السن سـيعطـيه بعض الوقـار واالحترام

فى الوسط الذى سيعيش فيه.
- حـمزه بيك الـذى يسـكن الشـقة السـادسة نـادى من نافـذة شقته

التى فى األعلى 
- أم أفندى ... أم افندى.

- فى احلـقــيـقـة يــوجـد جــرس لـلــبـواب ولـكـن حـمـزة بــيك ال يـحب
استعماله إذ أن اجلرس سيستهلك كهرباء فى حال استعماله.

- خرج أم أفندى إلى النافذة وقال:
- تفضل يا بيك ...

- تعال يا أم أفندى تعال ... إصعد إلى شقتى حاال 
- كان حمزة بيك ينتظر عند الباب ... 

- يا أم أفندى منذ قليل كنت أصلى العصر ..
- تقبل الله ...

- أتعلم ما خطر ببالى وقتها ?..
- آه ومن أين لى أن أعرف ?..

- الله ... اللـه ... ألم اقل لك يا أخى ... ألـهمنى الـصبـر يا إلهى
حـتى وأنا فى حـضـرة اإلله ال أستـطيع أن أرتـاح مـاذا قلت لك ? لـقد

تعطلت كهرباء الدُرج وعليك أن تأخذ خمس ليرات من كل شقة ...
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- احلـمـد لـله لـقـد تــذكـرت هل أخـذت مـنـهم ? أعـرف بـأنك نـسـيت
..هيا اركض ودق أبوابهم .. إما أن يصـلحها من عطلها أو ليدفع كل
واحد منهم خمس عشر ليرة . أال يكفى أنهم يجلسون فى بناية كبيرة
كـهذه مـجـانـا ويريـدونـنى أن أصـلح أعطـالـهم ? والـله شئ رائع ... ما

هذا يا ?... 
صروف الـذى يحتاجونه فى جيـوبهم .. التوبة يا - لنـضع أيضا ا

ربى ... أنت أدرى بحالى ... 
- قل لهم بـأن الـكهـرباء لن تـصـلح إال بعـد دفع الـنقـود ... إن الله

مع الصابرين ..
- كـان أمـ أفــنـدى يــحـلق حلــيـته وقــد أسـنــد مـرآة صـغــيـرة إلى

النافذة ح أتت إليه خادمة حمزة بيك وقالت :
- البيك يريدك ...

وذهب أم أفندى .
- تفضل يا بيك ...

- ولـك يا أمـ أفـنـدى تقـبل الـله مـنـا ومـنكم عـنـدمـا كـنت أصلى
ـغرب أتعـلم ما خـطر ببـالى وقتهـا ?.. بعـد الظهـر قلت سأزور مـتجر ا
كامل الـذى يسـكن عندنـا فسـألته " ما هى أحـوال عمـلك كامل بيك" ..

فقال لى " ركود يا سيدى" ال يوجد بيع وال شراء ...
- يـا أخى هل يـظنـون أن جـميع الـنـاس مغـفـل كـلـما سـألـته يرد
نـفس الـعـبـارة ألم يـبق عـنـد الـنـاس شئ اسـمه الـضـمـيـر ?.. يـا أم
أفـندى إن مـتـجـره مـلئ بـجـميع األصـنـاف ومـازال الـرجل يـشـكو من

ـاذا يتـظـاهـر بـذلك يـا أمـ أفـنـدى ?.. يـظن بـأنه إذا قال ال الـبـطـالـة 
يــوجــد عـمـل أو ال يـوجــد بــيع وال شــراء فـإنــنى ســأغض الــطـرف عن
حقـوقى الـتى عنـده . إنه يـقيم فى دكـان بـألفى لـيـرة أال يكـفيه ذلك ...
أفـهمت ?.. وكلـما دخلت إلى دكـانه يدعو الـله أن ال يأتى أى زبون كى
ال أراه إن صبـيه ينتظر عـلى الباب وال يسمح لزبـائنه بالدخول . وأنا
أعـانده فيأتى زبـون ويسأله "أيوجـد كذا ? فيقـول ال .. ال يوجد" ويأتى
زبـون غـيره ويـسأله " أيـوجد كـذا ? فـيقـول انتـهى" كل هذا كى ال أراه
يـبيع كى ال أزيد أجرة الـدكان .. يريد أن يـجلس فى دكان كـبير كهذا
مـجـانـا .. أقول لـك يا أمـ افـنـدى لم يـبق عـنـد الـنـاس ذرة ضـمـير ال
حول وال قـوة إال بالـله العـلى العـظيم.. أقـسم بأن قـلبى سـيقف .. لـقد
ـصــيــبــة الــتى أعــيـش فـيــهــا مـع هـؤالء ارتــفـع ضــغـطـى .. مــا هــذه ا
سـتأجـرين الـذين يريـدون قتـلى. يا أمـ أفنـدى سيـقتـلونـنى .. إنهم ا
قـتـله ... كل هـذا خطـر فى بـالى عـنـدما كـنت أصـلى الـعـشاء .. أذهب
ا أنه اليـوجد إلى الـتاجـر كامل عـد الشـرف وقل له ما أقـول لك .. 
ـا أنه يتـضـرر كثـيـرا من جراء ذلك ـا أن جتارتك راكـدة و زبـائن و
فـلمـاذا ال يخـرج من دكانى ?.. ألـيس من األفـضل له أن يخـرج .. أنا
ال أريـد الـضرر ألحـد .. ليـخـرج منـهـا .. إن بقـائه عـندنـا ظلـم لنـفسه

أليس كذلك ?...
- قل له مـا أفهـمـتك إياه .. فـأنـا رجل مسـلم وعـلى حافـة قـبرى ..
إشـرح لــعـد الـشـرف هــذا بـأنه يـوجــد من يـدفع خـمــسـ ألف لـيـرة
مقـابل دكانى هـذا ويوجد من يـعطيـنى فى الشـهر خمـسة آالف ويدفع
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عن سـنـة مـقـدمـا .. إشـرح له ذلك .. إمـا أن يـدفع ثالثـة آالف لـيره أو
يخرج.

- وازداد هيجان حمزة بيك فبدأ بالصراخ:
- سـيـقـتـلـونـنى إنـهم جالدون إنـهم قـتـلـة .. إنـنى رجـل عـجـوز وقد
تـســارعت دقـات قــلـبى هل ســيـدفــعـون لى مــصـاريـف الـدكـتــور وثـمن

األدوية إذا مرضت ?..
- وعـــنــدمــا ذهـب أمــ أفــنـــدى إلى ســـريــره لــيـــنــام دق اجلــرس
وصـاحـب الـبــنـايـة ال يــدق اجلـرس إالّ فى الــلـيـل . صـعـد الــبـواب إلى

الطابق األعلى بعد أن ارتدى ثيابه... 
- أم أفندى ..

- تفضل يا بيك ..
- تــقـبل الــله مــنــا ومـنــكم .. اتــعـلـم مـا خــطــر بـبــالى وأنــا أصـلى

العشاء?.. 
- غـدا سيكـون اجلو حارا إن شـاء الله ... ما شـاء الله يا أخى ..
دفأة .. فلقد وكأننا فى منتصف أيـام الصيف  .. يجب أن ال نشغل ا
نـظـرت الـيـوم إلى الـتـقـو .. فــتـبـ لى أن الـسـنـونـو سـيـأتى غـدا ...
دفأة فى أيـام الصيف ... والله هذا حرام .. ألن يريدونـنا أن نشغل ا
الـله سـيـسألـنـا غـدا فى اآلخـرة "أنا بـعـثت الـسـنونـو إلـيك ألعـلـمك بأن
دفـأة فلم كل هـذا الهدر?.." اجلو أصـبح حارا وأنت مـا زلت تشـغل ا
غـدا ال يوجد شوفاج لن يـشغل .. قل للمسـتأجرين لقد انـتهى الشتاء
ذياع يـقول سيكـون اجلو غائما . عندما كـنت أصلى العشـاء سمعت ا

جـزئيـا وسـتـكـون الـلـيـلـة رطـبـة وسـتـكـون درجـة احلـرارة فوق اخلـمس
دفـأة اثنى درجـات إنهم يـعطـونـنى مئـتى لـيرة ويـريدونـنى أن أشـغل ا
عشر شهرا ,يا إلهى أعـطنى الصبر ... أخ .. واعـتبارا من يوم غد ال
يوجد مـياه ساخنـة وليخـرجوا إذا لم يعجـبهم هذا الـنظام .. نحن لن

نسكن أحدا قسرا فى بنايتنا ومن ال يعجبه هذا ليخرج باحلسنى.
وكما يحدث كل يوم دق باب البواب منذ الفجر ..

- أم أفندى .. أم أفندى ..
- ويتبعها ندائه بسعال جاف .. 

- يخرج أم أفندى وهو يجر طرفى سرواله حتت رجليه .
- تفضل يا بيك ...

- تقبـل الله منـا ومنـكم كنت أصـلى الفـجر وفـجأة قـلت لنـفسى ما
ـسـتـأجـرون لـيـسـوا مـرتـاحـ .. ومـادامـوا يـجـلـسـون فى دام هـؤالء ا
بـنايـتى مجانـا . هاهـاااا ? وأنا أصـلى خطر بـذهنى خـاطر تـقبل الله
عـندمـا كـنت أصلى الـفـجر .. لم ال أعـلن عن بـيع هذه الـبنـايـة .. علـما
بـأننى لـن ابيـعـهـا إنهـا مـجـرد خدعـة وبـعـد ذلك سيـأتى الـذين يـريدون
شـراءها إلـى هنـا أليس كـذلك ?.. وبعـد ذلك سـيصـعدون إلى كل شـقة
ويتـجولون فيـها .. سيـتجول الرجـل بنفسه وسـتتجـول زوجته وأطفاله
وألننى سـأعلن عن بـيع البنـاية بسـعر رخيص جـدا فسيـأتى أشخاص
كـثيـرون علـى األقل سيـأتى فى اليـوم ثالثون شـخصـا فى هذه احلـالة
ـسـتـأجـرون الـباب ثـالث مـرة وسـيـدخل إلى بـيـتـهم ثالثون سـيـفتح ا
رجال ســيـدخـلـون ويـخــرجـون إلى غـرف الـنــوم والى احلـمـامـات والى
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ـــطـــابخ .. هل فـــهـــمـت ? ســـأرهق روحـــهم مـن الـــضـــجـــر .. هــؤالء ا
احلـيوأنات .. وسـيتـجول الغـرباء عـلى مدار السـنة فى بـيوتهم وهم ال

يستطيعون أن يعترضوا على ذلك يا أم أفندى.
- أليست البـناية لى ومن حقى بيعهـا ?.. ومن حقى أال أبيعها لقد
زهـقـونى من روحى أنـا أريـد أن يـكـرهـوا أنـفسـهـم حتـى يـخرجـوا من
بنـايتى .. ما رأيك بهذه اخلـطة ?.. إن قلبى نظيف يـا أم أفندى فقد
اتـت هذه اخلـطـة إلى عـقـلى عـنـدما كـانت يـداى مـتـشـابكـتـ .. بـيـنـما

أصلى صالة الفجر.
- كان حمزة بيك قادما من الشارع عندما التقى أم أفندى وهو

سح الدرج فبادره 
- أم أفندى اسمعـنى جيدا .. إننى قادم اآلن من صالة اجلمعة
تـقـبل الـله مـنـا ومـنـكم عـندمـا كـنت أصـلى صالة اجلـمـعـة خـطـر بـبالى

سكان الشقة الثامنة ..
ياه عـندهم مفتوحة - الـبارحة مساء وطـوال الليل كانت صنـابير ا
لقد خـربوا الصنـابير يا أمـ أفندى يا أخى إذا سـتسقط البـناية وأنا
علـى حافـة قـبـرى .. وبسـبـبـهم فـسـدت صالة اجلمـعـة .. هل فـهـمت يا
أخى أن هـذه الـبـنـاية لم تـ بـأمـوال كـفار .. قل لـهم أريـد أن يـدفـعوا
أجرة سـنة مقـدما .. فى هذه األيام ال يـوجد شقـة فى بنايـة بسبـعمائة

ليرة .. والله هذا الذى يفعلونه بى ال يفعله جيش احتالل بأى بلد 
 إستيقظ أم أفندى فى يوم العيد باكرا 

- أم أفندى ... أم أفندى .

- إنـنى قادم من صالة الـعيـد - تقبل الـله منـا ومنـكم - لقـد خطر
بذهنى .. تقبل الله منا ومنكم -و ماذا خطر بذهنى يا ربى ?

ستأجـرون ال يتركون - لـقد نسيـت من اجلامع إلى هنا .. هـؤالء ا
أى عــقل فى اإلنــســان ... إنــهم شـئ مــهم ... تــمــامـا وأنــا أصــلى ..
عـندمـا وصلت إلى الـركوع .. خـطر بـذهنى .. مـا هو هـذا الشئ .. لم

يتركوا عقال فى رأسى.
- مـنـذ مـدة لم أكن أنـسى شـيـئـا .. فى الـصالة .. نـعم ... عـنـدما
كـنت أصـلى تذكـرت مـا قاله لـى سكـان الـشقـة الثـالـثة .. قـالـوا بأنه ال
يـوجد عنـدهم أطفال لـقد خدعـونى فأنـا ال أعطى الشـقة للـذين عندهم
أطفال وبعـد أن سكنوا بثالثة أشهـر جاءهم مولود وفى كل سنة طفل

هذا غير معقول يا أم أفندى ...
- ال يــوجــد كـذب فى الــدين اإلسالمـى كل هـذا خــطــر بـبــالى فى
صالة الـعـيـد . قل لـهم : لديـهم مـهـلـة شهـر وبـعـدهـا ليـجـدوا ألنـفـسهم
اء والـكهـرباء .. مـا هذا يا أخـى .. كل سنة مـكانـا آخر اقـطع عنـهم ا
كننا طفل .. هل فتحنا حضانة لألطفال ?.. حتى فى صالة العيد ال 

أن نرتاح قليال.
كـان يوم أحد عـندما صعـد الدرج البواب الـذى أمضى فى اخلدمة
أربعـة عشر عـاما . فى بنـاية السـعادة دق جرس الـشقة الـسادسة ..

فتحت له اخلادمة ..
- أين البيك ..

- فقالت اخلادمة :
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- فى الصالة ..
 دخل إلى الردهة..

- عندما ينهى صالته أخبريه بأننى انتظره هنا ..
- وبعد قليل جاء حمزه بيك ..

- احلـمد لله أنك أتيت يـا أم أفندى كـنت سأطلبك بـعد قليل وأنا
أصــلى .. رفع أمــ أفـنــدى أصــبـعه إلـى أعـلى وكــأنه يــعــطى إشـارة

بالسكوت ..
- أوال .. لـقـد أتى إلى عـقـلى شيء أريـد أن أقـوله يـا حـمزه بـيك .
ـياه فـخطر بـذهنى سؤال فأنـا منذ قـليل - عـفوا - ذهبت إلى دورة ا
ياه قلت : يا أخى  يـشكو هذا البيك ما هذا الذى وأنا فى دورة ا
ياه خطر يقـوم به يا سيدى ?.. بع هذه الـبناية واستـرح .. فى دورة ا
بـذهـنى هذا اخلـاطـر . ال تـؤاخذنـى .. إن الشـيـطـان هو الـذى أحـضر
إلى ذهنى هـذه الفكرة فقلت لـنفسى : هذا القواد لـديه البنايات وهذا
ـعامل . هل فهمت ?.. الي وهذا عـد الشرف لديه ا احليـوان لديه ا
ـيــاه خــطــرت بـذهــنى هــذه األشــيــاء لـقــد أحــضــرهـا وأنـا فـى دورة ا
الـشــيـطـان إلى ذهــنى وهـذا الــرجل لـيس عــلى حـافـة قــبـره.. مـا هى
الصعـوبات الـتى يعيـشهـا . إنه لو نثـر نقـوده فى الهواء فـلن تنـتهى يا

ياه ما هذا يا ?..  أخى ما هذا ?.. ال أرتاح حتى وأنا فى دورة ا
تغير لون حمزة بيك وارتعشت يداه وسقط فوق كرسى وقال :
- الشيطان ال يؤتمن يا أم أفندى إنه يلعب بعقل االنسان .

- كل ما قـلـته صحـيح فـلدى الـنـقود ولـدى كل شئ ولـكن إذا بعت

هذه الـبناية فمـاذا سأفعل?. إننى أموت وأنـا بال عمل . يا أم أفندى
إذا بعتها سأستريح ?.. ماذا سأفعل إذا لم أقاتل هؤالء اجليران ...
فى الـيـوم التـالى كـان البـواب يـجلس فـى مقـهى صـغيـر عـلى نفس
الزقـاق عندما آتى حمـزه بيك ومعه شخص آخر إلى جـانبه لقد تعجب
بواب بـنايـة السـعادة ألن الـوقت لم يكن وقت مـا بعـد الصالة وال تأتى

األفكار إلى حمزة بيك إال وقت الصالة وقال حمزة بيك:
- منذ ساعة وأنا أبحث عنك يا أم أفندى . إنى متأثر جدا فعال
لقد كان يبدو مهمومـاً حزيناً . كانت ذقنه ترجتف وهو يتحدث بصوت

بالٍ 
- لـقـد دفـنت اآلن أعـز صـديق لـى لـقد مـات بـصـرى . إنـنـى قادم
اآلن من جـنـازته . إنـهـا ... هـذه حـال الـدنـيـا كـلـنـا عـلى هـذه الـطـريق

مهما قصرت حياتنا أو طالت.
- هل تــعـرف مــا خـطـر بــبـالى وأنــا أقـيـم صالة اجلـنــازة يـا أمـ
ـيت . الـتـوبـة يا أفـنـدى ?.. يـا أخى ال أرتـاح حـتى وأنـا أصـلى عـلى ا
ربـى . ال حـول وال قـوة (أن هــذا الـرجل ســيـعـطــيـنى ثالثــة آالف لـيـرة
نظـير حراسـته لبوابة الـعمارة وأنـا لم آخذ منك أى نـقود طيـلة إقامتك
على مدى أربـعة عـشر عامـا وكل ما دفعـته خمـسمائـة ليـرة وبينـما أنا

أصلى فكرت فى أن الثالثمائة ألف ليرة قليل أيضاً)
 فقال أم أفندى :

- حسنُ ... لـيـأت صديـقك مـسـاء إلى البـيت ويـجلس فـيه ويـصبح
بوابا على هذه البناية وأنا سأذهب اآلن أجمع متاعى كلها 
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- تعجب حمزة بيك وقال :
- كيف ... حاالً فى التو ?..

- نعم اآلن...
- هـكـذا إذا فى الــتـو بال عـراك وال خـنـاق ? أال تــطـالب بـتـعـويض
عملك ?.. فأنت تعمل منذ أربعة عشر عاما .. بال محام وال محاكم وال

مخافر !! هل ستذهب بهذه السهولة ?.. 
- ال أريد شيئا يا أخى سأذهب اآلن وآخذ أغراضى 

- فقال حمزة بيك :
- يا حرام لم يبق لهذه الدنيا أى طعم ال أحد يقدر هموم أحد 

- هل حان وقت أذان العصر ?... وأذهب وأصلى ...

 …bOF « WDI « ≠≥∞
Mutlu Kedi

كـنا بـاألمس فى مـعـرض سيـرامـيك إلحدى أشـهـر فنـانـاتنـا وكان
ـعـارف واألصـدقـاء إلى هـنـاك ـعـرض وقـدم جـمـيع ا مـوعـد افـتـتـاح ا
وكـان الـطـقس حـارا لـلـغـايـة وكـانت األحـاديث تـسـمع مـن هـنـا وهـناك
وبيـنـما يـدور احلـديث بانـسـجام بـ اجلـميع . ظـهـرت إحدى فـنـاناتـنا

الشهيرات أيضا وقالت :
اضية حلما . - أيها االوالد لقد رأيت الليلة ا

فسألها شاعر :
- هل كان حلما مفزعا ?

- ال أعرف هل يوجد من بينكم من سيفسر احللم ?
وبدأت تروى حلمها :

- وأنـا ذاهبة إلى مكـان ما كنت فى أحد الـشوارع التى تـعرفونها
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كـنت هناك والزحـام شديد والناس يـروحون ويجيـئون فى طريقهم إلى
أعـمـالــهم وفـجـأة صـرخ أحـد األشــخـاص من الـزحـام وقـال : أنـا ! ..
فالـتفت كل واحد إلى مـصدر الـصوت  فقـال الرجل الـذى صرخ قائال
ـكــان الــذى هـو فــيه  ... فــوقـفــنـا "أنـا" لــيـقـف اآلن كل شـخـص فى ا

جميعا 
اذا ن كانوا يسـمعون حلم الفـنانة قائال : و سـأل أحد النحاتـ 

وقفتم ?
فــقــالت :من أين لى أن أعــرف لــقـد وقــفــنـا هــكــذا ! لـقــد وقف كل
شخص وأنا وقفت أيضا أليس هذا حلما يا عزيزى لقد وقفت هكذا

ثم بعد ذلك صرخ الرجل قائال :
ـكان سيـرسم كل واحـد منـكم دائرة بـالطـباشـيـر حول نـفسه فى ا

الذى يقف فيه .
وفـجـأة وفى الـتـو أصـبح فى يـد كل شـخص طـبـاشيـر . ورسم كل
شـخـص بالـطـبـاشـيـر دائـرة حـوله . فـقـال بـعـضـهم مـن بـ الـزحام ال

لك الطباشير فصاح الرجل قائال : 
لك طبشورة فليرسم حول نفسه دائرة بالقلم  من ال 

فـأخـرج بـعـضُـهـم قـلم رصـاص وبـعـضـهـم األخـر قـلم حـبـر وبـدأوا
يـرسـمـون عـلى حـجـارة الـرصـيف كل دائـرة حـول الـنـقـطـة الـتى يـوجد
فيـها فـتمـلكـنى شعـور باخلـوف . وارجتفت كـثيـرا ومثلـى كان آخرون

تلكون قلم . وهمس بعضهم قائل : ن ال 
لـيس مـعــنـا أقالم . فـصـرخ ذلـك الـرجل قـائال : من لــيس مـعه قـلم

فــلـيــرسم بــأصــبــعه دائــرة فى الــهـواء فــاســتــدرت عـلـى كـعـب حـذائى
ورسمت بيدى دائرة فى الهواء 

اذا ن كانـوا يستـمعـون لرؤية الـفنـانة  وسـأل أحد الـقصاصـ 
رسمتم دائرة ?

ـاذا عن احللم ? إنه ـكن أن نـقول  فـقالت الـفـنانـة : إنه حلم هل 
حلم ..

مثل : ال منطق للحلم !  فقال أحد ا
وحــول وجـود مـنـطق أو عــدم وجـود مـنـطق لـلــحـلم بـدأ جـدال بـ

كن العثور على منطق لألحالم. احلاضرين وفى النهاية أثبت أنه ال 
.. وواصلت الفنانة رواية حلمها :

- بـعد أن رسم كل واحـد دائرة حوله صـرخ الرجل "اآلن سـيبقى
كل واحـد فى الــدائـرة الـتى رســمـهـا ولن يــخـرج أى مـنــكم خـارجـهـا"
كان وسارعـنا جميعا إلى الـبقاء داخل دوائرنا . وهكـذا انتظرنا فى ا

الذى كنا فيه.
فقال أحد الشعراء :

- أال تستطيعون اخلروج من الدائرة ?
قالت الفنانة نحن ال نستطيع أن نخرج 

اذا ?  -
ـنوع ـنوع أن نـتـجاوز الـدائرة -  ـنـوع - كيف نـخرج -   -

أال تفهم ?
فسأل قاص :
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اذا ?  -
- هــذا حــلم يـا عــزيـزى - هـل يـوجــد سـبب لــلـحــلم ? بــعـد ذلك ..

توقفنا داخل دوائرنا 
- فقال قاص :

- حسنا ولكن ال يوجد عندك دائرة 
- قالت الفنانة : 

وجودة فى الهواء  - لقد رسمت دائرة بإصبعى - الدائرة ا
- الدائرة التى فى الهواء ال ترى واحلدود ليست واضحة 

- ليـكن أعرف الـدائرة الـتى رسمـتها دون أن تـظهـر للـعيـان فكُـلنا
ننـتظـر كل فى دائرته وبـدأت أشعر بـالضـيق آه بدأت أفـكر وأنا أقف

فى الدائرة كيف أخرج ?
اذا لم تخرجوا ? - حسنا 

- لم يخرج أحد لكى أخرج أنا 
اذا ?  -

- أمان أقول لك : هذا حلم وهذا فى احللم 
- نعم ?

- أه إذا خــرجت من هــذه الــدائــرة أفــقـد روحـى . فـكــرت فى أن
أمحـو الـدائـرة التـى رسمـتـهـا فى الهـواء بـاصـبعى وأن أخـرج مـنـها .
مددت يـدى وعندما بدأت أمـحو بكفى الدائـرة التى فى الهواء  صرخ
ــحــوا أحــد دائـرته" وبــقــيت داخل الــدائـرة ذاك الــرجل ثــانــيـة : "لن 

متسائلة - ما العمل ?

مثل : فقال ا
- لو لم ترسمى هذه الدائرة من البداية

- فـقـالت الـفـنانـة : صـحـيح لـو لم أرسم هذه الـدائـرة من الـبـداية
لكن وجدتنى أرسمها وبقيت محصورة داخلها وأنا أنظر إلى ما يدور
ينى حـولى إنهم مثـلى منـكمشـون ومحتـجزون فى الـدائرة التى عـلى 
إنـسـان مشـلول . قـال : أنـا مشـلـول منـذ عـشرين سـنـة لم أحترك مـنذ
كـان الذى أسكن فيه لـكننى اآلن أحس فى داخلى عشـرين سنة من ا
برغـبة ال حد لـها فى اخلروج مـن الدائرة. قـلت للمـشلول " لـكن قدميك
ال حتمـالنك فكـيف سـتسـيـر ? أجاب "امـشى بل حـتى أركض هـكذا
ـنـوعـا أشـعـر أنـنى انــعـزلت فى الـدائــرة الـتى رسـمــتـهـا لـو لم يــكن 

اخلروج من الدائرة لكنت أظننى ركضت"
- أمـا الـرجل الذى كـان فى الـدائرة عـلى يسـارى فـكان يـقول "آه

فلو صدر إذن حملو هذه الدوائر لكنا قد حتررنا"
ـرأة بال حراك بال - خـلـفى كـانت تـنام امـرأة نـظـرت إلـيهـا بـدقـة ا
يت يتكلم : أه لو تمحى روح ولكنهـا تتكلم . أليس ذلك حلما ? حـتى ا

هذه الدوائر لكنا تنزهنا قليال وجتولنا "
فسألتها " أنت ميتة فكيف تتنزهى ?

- فأجابت " لم أحس أبداً برغبة فى التنزة منذ أن مت"
- وتابعت " ولـكن منذ أن خطـطت هذه الدائـرة منع علـينا اخلروج
جتددت فى داخـلى الرغبة فى الـتنزه والتـجوال . لو لم أبق معزوال فى

شى" دائرة أظن أننى كنت مثلكم أنتم األحياء  أستطيع ا
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ـسكـ مـبتـورا وأيـضا يـقـول " آه لو يـخرج - أمـامى شاب كـان ا
حو هذه اخلطوط ويحررنى من هذه الدائرة  أحد و

ـكـنك أن - "أنت مـبـتـور وال تـسـتـطــيع أن حتـرك أصـابـعك حـتى 
ترسم دائرة حولك"

- أجـاب : " نـعـم لم أرسم بـيـدى لـكــنى رسـمت بـرأسى دائـرة فى
الهواء . اآلن أنا محصور داخل الدائرة التى خططت لها وال أستطيع

أن أخرج "
- جـميعـنا بقـينا فى الـدوائر التى رسـمناهـا أو أعددناهـا بأنفـسنا
وال نسـتطـيع اخلروج مـنهـا . وهكـذا كنـا ننـتظـر ونردد " لو أحـد يأتى
ـحـو هــذه الـدوائـر" ومع ازديـاد هـذه األصــوات بـدأنـا نـصـرخ " لـو و
يـخــرج أحـدهم ويـحـررنـا" " لـو يـحـررنـا أحـدهم أال يـوجـد مـحـرر ? لـو

حو دوائرنا" يخرج من 
- كل واحـد كــان يـردد الــكالم نــفـسه وأنــا أيـضــا بـدأت بــالـكالم
مــثـلــهم وإذ كــنـا نــردد ذلك حل الــظالم وأصـبـح الـلــيل ازدادت شـيــئـا
فـشـيئـا وحل الـليل سـأصـبح مجـنـونة وال أسـتـطيع اخلـروج بـأى شكل
وكـان الـعـرق يتـصـبب مـن كل جـسـمى ال يـسـتطـيـع أحد اخلـروج من

دائرته.
- بـالـضـبط فى هـذه الـلـحـظـة سـمـعـنـا صـوتـا " لـو يـخـرج أحـدهم

ألخرج أنا  لو يخرج أحدهم من دائرته خلرجت أنا كذلك 
- صحيح لـو يخرج أحدهم ألخرج أنـا أيضا . قلت وبدأ كل واحد

يقول " لو يخرج أحدهم أيا كان ألخرج أنا أيضا 

- ثم بدات تتناهى أصوات اليوجد واحد واحد ?
   علـى األقل واحد ? " هـذا الواحد " فـإنه لم يـكن يسـتطيـع القول

أنه هذا الواحد 
كـان كل واحد منا محبوس خيم ظالم حالك كـان يلقى بثقله فى ا

فى الدوائر التى خططنا أو أعددناها نحن بأنفسنا 
- فى هـذه األثناء جتولت إحـدى القطط التى كـانت عيناهـا تلمعان
خالل العتمة تلمعان مـثل قطرت من الشهب كانت القطة تتنزه تروح

وجتئ دون أن يعترضها أحد تتنزه خارج الدوائر وبينها 
ـكان الـذى ترغب - نظـرت إليـها إنـها قـطة عـاديـة - وتذهب إلى ا
فـيه فجـأة توقفت وتـلفـتت ثم من جديـد جتولت . شعـرت برغـبة عمـيقة

فى داخلى " آه . لو كنت قطة" - اية مخلوقات سعيدة هى القطط !
- اآلخـرون اشـتـهـوا ألنـفـسـهم هذه احلـريـة وهـذا الـتـحـرر وبدأوا
يرددون " آه . لو كنـا قططا لو كنا قطـطا " أما القطة فكانت فى هذا
الـلـيل اخلـاوى اخلـاوى تـمـامـا تـتـنـزه وتـتـوقـف كـمـا لـو أنـهـا تـتـحـدانا

استيقظت مع هذا القلق وبقيت فى عرقى .
- بعد أن روت الفنانة حلمها سألت :
- اآلن .. هل من يفسر هذا احللم ?

لم يـحاول أحـد من احلـاضـرين تفـسـيره . لـكن أحـد الكـتـاب قال :
إذا لم يحـسن الـنـاس التـصـرف بطـريـقة إنـسـانيـة . فـإنهم ال يـحـظون

حتى بسعادة القطط 
ثم خاطب الفنانة :
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- سأكتب هذا احللم .
فسألته:

اذا تريد كتابته ? - و
ا يـقرأ حـلمك أحد الـقراء ويلـقى بنـفسه خارج الـدائرة وما أن ر
يــخــرج هــذا الــواحــد يــخــرج اآلخــرون من دوائــرهم الــتـى رســمــوهـا

ألنفسهم .

bz«dÓ− Ú « tÓKÔšÚbÓð ô ÔXÚOÓ³Ú « «ÓcÓ¼ ≠≥±

كـان صديـقاً مُـقربـاً إلىَّ جـدا.. قد أمـضيت لـيـلة عـنده كـضيف فى
منزلهم فى أنقرة. كنا لم نلتق منذ عدة سنوات.

لـو لم أقرأ اجلريـدة عقب استيـقاظى فى الصبـاح فال أستطيع أن
أقـوم بـأى عـمل آخـر... عـادة من سـنوات طـويـلـة.. طـلـبت اجلـريدة من
ـرة األولى وكـأنـهـا لم تـســمع.. وعـنـد طـلـبى اجلـريـدة اخلـادمـة.. فـى ا
للمرة الثـانية.. انصرفت دون أن تُـحَرك شفاههـا.. ظننتهـا أنا أنها قد

ذهبت إلحضار اجلريدة. 
بعد قليل جاءت زوجة صديقى إلى الصالون قالت:

- صباح اخلير..
- صباح النور..

- هل استرحت فى نومك ... ?
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- جداً .. جداً
- طلبت اجلريدة ... ?

- نعم ..
رأة قائلة: همست ا

- اجلريدة ال تدخل بيتنا...
: وأنا بدورى لكى أُجاريها قُلت هامساً ومتسائالً

اذا ... ?  -
حتدثت أيضاً بصوت هامس;

- فى السابق كنا نشترى ثالث جرائد.. اآلن ال نشتريها منذ ستة
أشهر واجلريدة ال تدخل بيتنا..
: همست أنا بدورى متسائالً

اذا .. هكذا تتحدث بصوت هامس ?  -
انحنت أكثر من السابق على أُذنى.. وقالت:

- حتى ال يسمع األطفال...
رأة عندما نادى عليها الزوج من الداخل.. انصرفت ا

: سألت صديقى على مائدة اإلفطار قائالً
- اجلريدة ال تدخل بيتكم.. أليس كذلك .. ?

أشار بـعينـيه إلى األطفـال ووضع إصبعه عـلى شفـتيه وقال: هُش
..

وما أن خرج األطفال لكى يلعبوا فى احلديقة حتى قال صديقى:
ـا حدث - كـيف أسمح بـدخول اجلـرائد إلى بـيتى.. ? أَلم تـسمع 

مـــعـــنـــا .. ? ابـــنـى مـــازال فى الـــصف الـــثـــانـى.. والـــبـــنت فى األول
درسـة.. ولكـنه بـدأ القـراءة بنـفسه فى وأصغـرهم لم يذهب بـعـد إلى ا
ـنـزل. نـحن فى أيـام األحـد الـبـيت... ذات يـوم أحـد كـنَّـا جـمـيـعـاً فى ا
نشترى خمس جرائد.. وفى األيام األخرى نشترى ثالث... كانت أمى

البس جاء الولد إليها; وسألها ! تقوم بكى ا
- جدتى... استربتيز يعنى إيه .. ?

قال أمى وهى توبخ الولد:
- اخـرس .. مـا هـذا الـكالم.. ســأضع الـشـطـة فى فـمك.. من أين

تتعلم هذه األلفاظ قليلة احلياء..
   أنـا علـى قنـاعة تـامـة بضـرورة اإلجـابة عـلى كل أسـئـلة األطـفال
كن أن يفهمونه.. خاصة وأن قتل الرغبة مهما كانت... طبعاً بـشكل 

فى األسئلة لدى األطفال.. خطأ فادح..
: رد الولد على سؤال والدتى قائالً

- لم أتـعـلم ذلك من أحـد يـا جـدتى... اجلـريـدة هل الـتى تـكتب ...
"جنمة االستربتيز.. ".

أمى صـرخت فى الــولـد وخــطـفت اجلــريـدة من يــده.. فـقــلت لـهـا
: هامساً

- هل ما عملتيه هذا هو األَنْسَب.. الولد لديه حب استطالع.. البد
من اإلجابة على كل أسئلتهم.. إحكى له.!

قالت أمى:
- ومـاذا بـعـد هـذا .. ? بـعـد سـنى وعـمـرى هـذا أحـكى لـولـد بـقـدر
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األصبع عمَّا هو االستربتيز.. ?
يـبـدو أن الـولـد قـد استـشف حـديـثي مع أمـى.. فتـوجه إلـىَّ أنا فى

: رة.. فسأل قائالً هذه ا
- بابا... ما معنى استربتيز ... ?

.. لنر... ! - أَحضر هذه اجلريدة إلىَّ
   أحْضَـر الولد اجلـريدة... صـورة ضخمـة.. أمرأة عـارية.. ركعت
على ركبـتيهـا.. وألقت برأسـها إلى اخللف.. وأمـامها بـالتمام  وضع
صورة مـثلث.. والتـقطوا الـصورة من األمام.. وأنـا أحْكِى للـولد.. جاء

الصغيران اآلخران إلى جانبى.. تابعت احلديث:
- هل ترون هـذه الصـورة.. يا .. لو أن الـسيـدات خَلَـعْن مالبسهن
بـهذا الـشكـل.. يُسَـمُّون هـذا "استـربـتيـز" .. ها هى هـذه الـسيـدة التى
رة فى الصورة قد عملت استربتيز.. هكذا... فانبرت البنت فى هذه ا

قائلة:
- أال يقم األوالد بعمل استربتيز ... ?

- ال ... النساء فقط...
اذا ... ?  -

وقف... ? ... فقلت: ماذا أقول أنا فى هذا ا
- الـرجـال ال يعـمـلون ... هـكـذا.. فالـنـساء فـقط هن الالئى يَـعْـمِلن

استربتيز... الرجال ال يَعْمَلون .. هكذا... 
وجهت البنت احلديث إلى جدتها قائلة:

- وأنا أيضاً سأعمل استربتيز يا جدتى ... ?

فصاحت جدتها:
- وماذا بقى.... ?

فقلتُ أنا:
- لن تعمل يا ابنتى ..

اذا.. ألست أنا فتاة... ?  -
: فانبرى األصغر معطياً لها معلومة قائالً

- عــبــيــطــة... أنت لــسَّه صــغــيـرة.. عــنــدمــا تــكــبــرين ســتــعــمــلـ
استبرتيز.... !!

فقالت البنت فجأة:
- جدتى هل أنت عملتى استربتيز ... ?

فوجهت أمى احلديث إلىَّ قائلة وهى تصرخ:
- عَلمْها.. قل لها .. حتى نرى..

طبخ: بعد أن صرخت هكذا.. هزَّت رأسها واجتهت نحو ا
: قال ابنى موجهاً احلديث إلىَّ

اذا تخلع النساء مالبسهن هكذا.. ? - بابا... 
- هذا شئ مثل الرقص .. هكذا...

- هل يَرْقُصن بدون رجال... ?
- نعم...

- ولكن اآلن اجلو بارد..
- إنهن يخعلن مالبسهن فى مكان مغلق ودافئ..

- هـ....ا .. فهمت اآلن.. فى احلمام...
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قال الولد األصغر:
- ماما ... ماما.. هل أنت تعمل استربتيز ...

- فصاحت زوجتى قائلة:
- أليس لديكم عمل آخر... هيَّا إلى الداخل... !

تفرق اجلميع... ودون أن أدرى.. قالت اجلدة للفتاة:
- الـنـسـاء احملــتـرمـات ال يـعـمـلن اسـتــربـتـيـز... هـذا شئ مـعـيب..

هكذا...
- وهل يُقال شئ كهذا لفتاة... ? سيدة مُسِنَّة هكذا. 

   خالل تلك الـليـلة.. كان سـيأتـينـا ضيـوف على الـعشـاء..; مخرج
سينـمائى.. ومهـندس ومديـر عام والثالثـة أصدقاء قُـدامى سيأتون هم
وزوجـاتــهم... زوجــة صـديـقـى اخملـرج كـانـت راقـصــة سـابـقــة.. كـانت
تـتردد أقاويل لـيست طـيبة فى حق هـذه السيـدة. كثـيرا ما تـتعارك مع

زوجها بسبب غيرتها الشديدة.
ـديـر الـعـام كـانـوا قـد قـبـضـوا علـيـه فى جـرم مع سـيدة صـديـقى ا
متزوجة.. زوج السيدة الذى أَصر على زواج صديقى من هذه السيدة
حـتى يُـطـلقـهـا.. قُـبض عـليه هـو اآلخـر فى فـعل فـاضح فى بـيت آخر..

والكت الصحافة اسميهما...
هندس الشاب.. فهى جنمة سينمائية مشهورة..  أما زوجة ا

كمـا تعلم يا صديقى أَننى مغـرم بالسينما ومتـعلق بها منذ القِدم..
وكُنَّا نحن األربعة سنكون شركة سينمائية فيما بيننا كنت أنا سأكتب
ـهـنــدس الـشـاب ســيُـقَـدمـان ـديـر الــعـام وا الــسـيـنــاريـو.. وصـديــقىَ ا

ـهـندس سـتـلـعب الدور الـرئـيس وصـديقى رأسـمـال الـفيـلم.. وزوجـة ا
اخملرج سـيـخـرج الـفـيلـم.. وبهـذا الـشـكل وبـهـذا الـتعـاون كُـنَّـا سـنـقلل
تـكـلـفة الـفـيـلم.. وكـان االجتـمـاع الـذى سيـتم فى مـنـزلـنا عـلى الـعـشاء

وضوع... سنُنَاقش فيه هذا ا
ـائـدة.. كـنــا نـتـحـدث فى وصل الـضـيـوف.. لـم جنـلس بـعـد عــلى ا
.. أخى.. هل تتـصور ما الـصالـون.. ضَيْفـاتنـا كن يحبـ أطفـالنا جـداً

: حدث.. فابنى الكبير.. فاجأ زوجة صديقى اخملرج قائالً
- طنط.. هل تعمل حضرتك استربتيز .. ?

ـرأة التى كـما لـو كُـنَّـا نـحن الذيـن كنـا قـد لـقَّـنا الـغالم.. غـضـبت ا
كانت حتاول أَن تنسى ماضيها السابق.

حاولت أنا فوراً أن أتالفى األمر; فقلت:
- هـ... لقد قرأها فى اجلريدة اليوم

وضوع .. وقالت: دخلت ابنتى أنا األخرى فى ا
- عندما أكبر أنا أيضاً سأعمل استربتيز...

: فصاح االبن األصغر قائالً
كن أن تَعْملى ذلك.. !! - ال 

- ليه يعنى.. ? أَعْمله مثل العسل .. هكذا...
- جدتى تقول لى.. السيدات السيئات هن الالئى يعملن استربتيز

فقط...
(وسألت ابنتى نفس السيدة أيضاً)

- هل هذا صحيح يا طنط... ?
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أَوقعنا العيال فى حرج.. جزاهم الله..
: قال الولد الكبير أيضاً

اذا يخلعون... ? - ولكن يا بابا... لم تقل لنا 
دير العام إلنقاذ الوضع.. فقال; تدخل ا

- يا بنـى ... هذا فَنَّ.. يا .. فن... ! اجلـميالت يـخلـعن واألخريات
واآلخرين يتفرجن..

? ... - آ .. آ.. أليس عيباً
ديـر العام وقالت ناظرة نحو عند هذا.. تـملكت الغيرة من زوجة ا

ة: الراقصة القد
- طـبــعـاً فن يــا بـنى... فَـن.. وله أربـابه أيــضـاً.. ال تــسـتــطـيع كل

سيدة أن تتعرى..
ألم تكن هذه الكلملة على الوجيعة... !!

وكأنها نكأت اجلراح..
على أى حـال يا سـيـدى.. غيَّـرت أنـا على الـفـور مجـرى احلديث...
وأخـذت زوجــتى بـدورهــا األطــفـال بــعـيــداً بـدأنــا نـتــحــدث عن الـفــيـلم
ـقـتـرح... بـعـد قـليـل جاءت ابـنـتى وهى جتـرى نـحـو جنـمـة الـشـاشة ا
ـهندس وقـد أمسكت اجلـريدة فى يـدها وسألـتها فى زوجة صـديقى ا

براءة:
- ما معنى فتاة لإليجار... ?

- كسى اخلجل واحلمرة وجه السيدة.
قال الولد بدوره:

- أنا قـرأت فى اجلريـدة.. أن فتاة لإليـجار تـكتب قـصة حيـاتها...
وأنا أعرف ماذا يعنى هذا... أنا.. 

- هيا.. بـالش كذب... إذا كنت أنا ال أفهم.. فـكيف تفهم أنت يا..
? .. بابا... ما معنى فتاة لإليجار... ?

إذا أجبت فيه حَرَج.. وإذا لم أجب فهناك أيضاً حرج...
- هـنــاك بـعض الـفـتـيـات.. مـوجـودات.. إنـهن... يُـسـتـأجـرن يـعـنى
يــأخـذوهن بــاإليـجــار... مـثالً كــسـكــرتـيــرات... أو كـاتــبـات عــلى اآللـة

الكاتبة... مثلهن.. يؤخذن باإليجار.. تعملن.. شغل.. 
.. إذا كان كـذلك.. لـكى تُـستـأجـر الـفتـاة.. فـإلى أى سـنة - حـسـنـاً

البد أن تَدْرس... ? هل البد أن تُنهى الثانوية ?
: بينما كُنت أُحاول أن أشرح للبنت.. فإذا بالولد يصيح متسائالً
- "وضع غير مناسب" ما معنى "وضع غير مناسب" يا أبى .. ?
ـديـر قـد أَلْـقت بـبـعض الـتـلـمـيـحـات الـتى مـنـذ بـرهـة كـانـت زوجـة ا
ـرة إالَّ وانـبرت تـقـصـد بهـا الـراقـصة... فـمـا كان من الـراقـصـة هذه ا

دير العام: قائلة وهى تُشير نحو زوجة ا
- يا صغيرى.. إسأل طنط هذه هذا السؤال.. !

حتول الوضع إلى كتلة من البرودة والثلج..
   فــمـجـمــوعـة األطــفـال.. مـا أن يــحـضـر ضــيف إلى الـبــيت حـتى
ظـاهـرة.. ويسـيـطـر علـيـهم حب االسـتطالع.. ولـكى تُـحاول يـقـومـون 

زوجتى تالفى هذا اجلو البارد.. قالت:
ائدة .. ? - أال جنلس إلى ا
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- "لست أدرى.. كما تشاءون.. أليس الوقت مازال مبكراً.. ?"
هندس.. كانت قالت ذلك هى زوجة ا

   أخــذت والــدتـى األطــفــال إلى الــغــرفـــة اجملــاورة.. فــاســتــرحت
قـلــيالً... كـان صـبـاح األنـبـاء يُـسْـمَع من الـداخل... وبـيـنـمـا هـذا اجلـو
; جاء الولـد مسرعـاً وفى يده جريدة... شـحون بالـتوتر قـد هدأ قلـيالً ا
كــان وكــأنــنــا نــحن الــذين لـقَّــنــاهم هــذا.. واجته نــحــو زوجــة اخملـرج

: متسائالً
- تـيــزه.. طــنط.. كــيف يــكــون بـيت الــدعــارة.. ? انــظــرى هـا هى

صورته..
فقلت أنا على الفور;

- أَقْبِل هنا.. تعالى ألرى.. سوف أشرح أنا... بيت الد...
: وقف توجهت باحلديث إلى الضيوف قائالً وإلنقاذ ا

- عِيال... حب االستطالع.. فُـضُول.. يسألون عن كل ما يرونه أو
يقرأونه فى اجلرائد..

- احكى يا بابا.. قل... اتكلم يا والدى...
- بيت الدعارة.. بيت عادى.. مثل أى بيت.. ولكن هذا بيت عام..

- هل بيتنا .. بيت عام.. ?
: ضحك الضيوف.. ولكننى تابعت بجدية كاملة.. قائالً

- ال .. بيتنا.. بيت خاص...
- يعنى... لم أفهم... كيف يصير بيت عام..

- سأشرح غداً.. هيا.. اآلن اذهب إلى اخوتك..

- ماذا يفعلون فى بيت الدعارة يا أبى... ?
- ماذا سيفـعلون يا حبيبى... يجـلسون هكذا.. وينامون.. مثل أى

بيت..
   فى هــذه الــلـحــظــة أيــضــاً; حـضــرت االبــنــة وفى يــدهــا مــلـحق

جريدة.. واجتهت نحو جنمة السينما.. وقالت:
- طنط.. !.. انظرى هذه األَبْلَة.. تقول.. 

- أى أَبْلَة هذه.. ?
لحق... وقرأت اسم جنمة سينمائية مشهورة فى ا

د من فراش اخملرج.. ".. - هذه األبلة تقول: "إن طريق الشهرة 
عهودة: فقالت زوجة اخملرج بكل غيرتها ا

ر من فراش اخملرج.. - طبعاً .. يا .. ال بد أن 
ر من فراش اخملرج يا والدى... ? اذا البد أن   -

- بُنَيَّتى... أال تنام أنت أحياناً مع أُمك.. ?
- أليس لنجمة السينما سرير حتى تنام فى فراش اخملرج.. ?

- لها .. لها يا بنيتى.. لـها.. ولكن.. ليكن هكذا.. فأحياناً تتأخر..
.. أو تمرض.. مثالً

.. - يعنى ينامون سوياً
اذا ال ينامون.. ماذا فى ذلك.. ? - يا بنيتى .. 

- يعنى هل يبردون... ?
.. تبرد... - طبعاً

هندس واقفة فجأة وقالت: تَهُب زوجة ا
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- عن إذنكم.. سننصرف نحن...
- آ.. آ.. كيف يصير.. ? الطعام..

- فعَلَّقت زوجة اخملرج قائلة:
- الها "اتقمصت" .. تملكها اخلجل..

ــاذا أخـجل... الــذى يـجـب أن يـخــجل هـو ـاذا يــا عـزيــزتى...   -
ـجرد أن سـأل طـفل طول اذا تـغـيـر وجهك.. واصـفـر واحمـر  أنت.. 

اإلصبع عن بيت الدعارة... البيت العام...?
دير العام واقفة.. وقالت: - نهضت أيضاً زوجة ا

.. كفى... - لنذهب .. ولننصرف نحن أيضاً
.. اعتذر.. إذا كان.. - أرجوك يا ست ها

انـصرفـوا جمـيعـاً بـفاصل زمـنى ثالث أو خمس دقـائق وبالـطبع..
غـاص مشـروع الـفيـلم إلى أعـماق الـنـسيـان.. وزعل األصـدقاء الـثالثة

.. من بعضهم البعض.. غضبوا منَّا.. ومن بعضهم أيضاً
حاولت زوجتى أن تـضرب األوالد.. خلَّـصتهم من يـدها بصـعوبة..
فـالضـرب سيـكون أَسْـوأ... هكـذا.. منـذ ذلك اليـوم.. وقد مـنعتُ دخول
ــكـتب.. اجلـرائــد إلى هــذا الـبــيت.. أنــا أقــرأ اجلـرائــد واجملالت فى ا
.. بـعـد أن يـنام ـنـزل.. وزوجـتى أيضـاً .. أُحـضـرها سـراً إلى ا أحـيـانـاً
األطفال تقرأها... فاجلرائد ال تدخل هذا البيت يا سيدى.. ولن تدخل

قط.
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  منـذ أن بـدأ عقـلى يُـدرك وأنا أسـمع أن لى عـماً فى أمـريـكا... ومن
.. كان ح آلخـر كان الـعائـدون من أمريـكا يـقولـون أن عمـر ملـيونـيراً
والدى وأعـمامى اآلخـرون غـاضبـ علـيه.. لقـد ذهب إلى أمـريكـا وهو
فى الـثـامـنـة عـشــر من عـمـره.. ومـنـذ ذلك احلـ ال حس وال خـبـر.. ال
.. وكل األقـارب كـنـا سالم وال خــطـاب.. حـقـيــقـة األمـر.. أنـنــا جـمـيـعــاً
فقـراء.. ولكن.. متـرابطون.. مـتعاضـدون.. ليس بيـننا حـقد أو حسد..
.. ال يـنوى أحدنا ا كنا جـميعـا مسا نكاد نـكون الكل فى واحـد.. و
خَـوْزَمة اآلخـر.. فقـد كنـا نتـقاسم كل شئ.. فـلو انـتهت أعالف الـشتاء
عنـد حيوأنات عمى الكبـير.. كان بقية أعمـامى يقدمون له من عنابرهم

ومخازنهم.
لو لم يـبق قمح عـند أحـدهم.. أو لم يسـتطع أن يـسد قـرض البنك
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سـاعدته... وحتى هذه لم تكن دنـياً بل كانت اليوم كـنا جميعـاً نهرع 
لك.. وغدا لى..

قـريتـنا أربعـة وعشـرين منـزالً... كنـا.. كل من فى القـرية أقارب لم
نـكن حـتى ندرى مـنذ مـتى بـدأت هذه الـقرابـة.. مـنذ أن وعـينـا جـميـعاً
ونحن هكـذا... وهكذا.. كان ذلك سـبب غضبـنا وزعلـنا من عمى الذى
ا بـ أيدينا.. زيـتنا يكـفى طعامنا... فى أمريكـا... نحن كنا نـكتفى 
لم نكن نأمل منه نقود أو عقود أو أى مساعدة.. ولكن عدم سؤاله.. ال

نا.. يُزْعجنا.. سالم.. وال عتاب أو خطاب... هذا ما كان يُؤ
.. وكـان دائـمـاً ما كـان عَـمِى مصـطـفى هـو أكـبـر أهل الـقـرية سـنـاً

يقول:
- هـذا الرجل لـيس من صلـبنـا.. أو نسـلنـا... لم يعـد لى أخ اسمه

حمدى..
أنـا مـنـذ كـنت فى الـثانـيـة والـثالثـ من عمـرى وحـتى بـعـد أن عاد
عمى حـمـدى من أمريـكا لم أر عـمى الـكبـير مـصـطفى يـحادثه قط. بل

كان يوبخ أعمامى اآلخرين ألنهم يحادثون ويخاطبون عمى حمدى..
شـعـبـان; ابن عـمـى الـصـغـيـر كـان يـذهب كل عـام فى الـشـتـاء إلى
اســتــانــبـول. كــان يــعـمـل حـارســا إلحــدى الـعــمــارات.. وزوج خــالـتى
ـياه الـنـقـيـة عـلى عربـة.. يـجـرهـا حـصان الـصـغـيـرة كان يـبـيع فـيـهـا ا
اء إلى كل األدوار... وبيـنما كالهمـا كانا يعودان من ويرفع صـفائح ا
استانـبول إلى القـرية فجـأة... كان عمى حـمدى قد جـاء هو اآلخر من
أمـريــكـا إلى "غـيـراسـون".. وهـو فى غـيـراسـون أرسل إلـيـهـمـا بـشـارة

مفادها أن عمَّكم قد عاد من أمريكا..
تـناقـل اخلبـر من هـذا إلى ذاك فى غـيـراسـون.. وكـان الـسؤال هل

هنا فى غيراسون أحد من قريتنا .. ?
تسـاءلون ابن عمى.. وزوج خالتى... وقدَّمـوهما إليه بالطبع رأى ا

.. لم يعرفهما.. سألهم عمَنْ مات وعن الباق
ا كانت السيارات أو حتى العربات ال تصل إلى قريتنا وال تعمل و
عـلـيـها.. فـقـد جـاء إلى "قره حـصـار".. ومن هـناك ركب بـغالً.. كـنـا قد
ا كان بـ عمى حـمدى ووالـدى سنة أحـطنا بـكل ضواحى الـقريـة.. و
ونصف سنـة فرق فى الـعمر فـقط فقـد قضيـا طفـولتيـهمـا معاً... ومن
هـنـا كان والـدى هـو الـوحـيـد فى الـقريـة الـذى أحـسن اسـتـقبـاله.. ولم

يكن غاضب منه.. ومن هنا بقى ضيفاً فى بيتنا..
ذات ليلة.. سأله والدى;

- حمدى.. !.. أصبحت مليونيراً يا.. أهذا صحيح.. ?
فقال عمى:

.. - صحيح... صرتُ مليونيراً
- كيف صرت ... ?

: فبدأ يحكى قائالً
- أَوْل مـا ذهـبت.. عـانـيت األمـرين... لم أكن أعـرف الطـريق.. ولم
أعرف الراحـة.. اللغة غريبة.. الـدين غريب.. بلد غريب وعجيب... ذات
يـوم كـنت جـالـسـاً فى حـديـقـة.. حتدثـت مع أرمـنى هـاجـر من هـنـا هو
اآلخر... شكـوت للرجل عـدم العـمل وقلة الـرزق.. واإلفالس... فضحك
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األرمنى من سذاجتى. وقال:
- كم أنت عبيط... ! هل يجوع إنسان هنا... ?

- ماذا أفعل .. ?
- مـاذا سـتـفـعل ... هـنـا أمـريـكـا.. لـيس فى الـدنـيـا كـلـهـا أمـريـكـا

أخرى.. هنا حتى اخلَرَ.. يساوى فلوس.. دوالرات.. 
- أصحيح هذا.. ? ... يَعْمل دوالرات... ?

هم أن تعرف كيف تبيعه.. أحسن تغليفه... يتخاطفونه.. - ا
والـتـجـربــة لـيـست بـالـنـقــود يـا... اسـتـعـرتُ خَـيْــمَـة من بـلـديـاتى ..
نصـبتـها وسط احلـديقة... دخـلت اخلـيمة.. وفـعلـت كما قـال األرمنى..
ثم خــرجت.. وأمـــام بــاب اخلـــيــمـــة وقــفت مـــنــتـــظــراً... فــجـــاء بــضع

: أشخاص.. سأل أحدهم قائالً
- ماذا يوجد فى الداخل.. ?

- فقلت أنا بدورى احلقيقة كما هى;
.. - فيه خَرَ

يبدو أن الرجل لم يصدق..
- الدخول بكم فلس.. ?

- عشر سنتات...
.. دخـوله وخروجـه كان فى طـرفة دفع الـعـشر سـنتـات.. وَلج داخالً

نتظرون عند الباب ... فسأله ا ع
- ماذا يوجد فى الداخل ... ?

كان الرجل قد تملكه الغضب.. وأحمر وجهه وقطَّب جبينه.. وقال:

.. فــاشـتــد حب االســتـطالع .... وانـصــرف مــسـرعــاً - يـوجــد خَــرَ
عرفة.. فسألوا: وجودين وتملكتهم الرغبة فى ا با

- أصحيح هذا ... ?
: قلتُ

- وماذا يُجبرنى على الكذب.. ? هذا صحيح ..
كـان الــداخل يـدفع الــعـشـر ســنـتــات... وكـان الـواقــفـون يــسـألـون

... وكان هؤالء بدورهم وفى غاية الغضب:  اخلارج
يزعقون وهم يقولون:

... - يوجد خَرَ
ـعـرفـة... جتـمع اجلـمـيع يـتـمـلـكـهم الـشـغف.. وحب االسـتـطالع وا
حـشـد كبـيـر أمام بـاب اخلـيـمة.. لم أكن اسـتـطيع مـالحقـتـهم فى جمع
السـنتات.. فى هذا اليـوم جمعتُ نقوداً حـتى منتصف الليل... وإذا لم
أَخْلع أعمـدة اخليمة وأجـمعها لـظلوا هـكذا حتى الصـباح.. كسبت فى
... ... ثم قُـمت بتوسـعة اخليـمة.. أقمت شادراً ذلك اليوم مـائت دوالراً
ض وظَّـفت مسـاعدين... كانت األبـواب األربعة تـعمل دون توقف. لم 

. عامان إالَّ وكنت مليونيراً
: فقال والدى متسائالً

- ألم يقل أى أحد شيئاً ما .. ?
فقال عمى:

ــكـسب حــر.. هـنـاك - هـنــاك ال يُـشــبه هـنــا فى شئ.. الــكـسب وا
... ـنـوع قـطـعـيـاً .. خَـوْزَقَـة الـزبـون  ـهم أنك ال تـخـدع أحـداً حـريـة.. ا
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.. هــذا هــو .. لــو قـــلت ســأعــرض عـــصــفــوراً.. وعــرضـت فــأراً فـــمــثالً
منوع... يوقعون الغرامة..  ا

فتملكت احليرة تماماً من والدى وأعاد السؤال:
? .. - يعنى.. ال أحد يقول شيئاً

.. ـا أنك تدفع ضـرائبـه.. فلـيس من حق أحـد أن يقـول شيـئاً - طـا

ـتوسط... كل سـنة.. توجـد تذكـرة.. كم تـذكرة بـيـعت فى اليـوم.. فى ا
ائـة ألف دوالراً ضـرائب.. مـاذا سـيـكـون حالـى لو لم كـنت أدفع ثـمـا
أقم بـهـذا الــعـمل.. ? إنــنى وجـدت عـمالً جــديـداً آخـر.. وجــدت مـجـاالً

.. جديداً
: قاطعه والدى ولم يتركه يكمل; قائالً
- ال أحد يعلم كم تَعبت وأرهقت .. !!

فقال عمى:
- ال يا عزيـزى... فى البدايـة فقط.. ولكن فـيما بـعد لم أتعب قط..
إن للـمليونيرات األمـريكان مكان أعمـال مشهور هو "وال- ستريت" ..
من مكتبى هناك أدرت كل أعـمالى. فتحتُ فروعاً فى كل مكان.. يَعْمَل

حتت إمرتى مئات من الرجال.
فقال والدى;

- جميل.. أبعد أن رأوك هكذا.. ألم يقم آخرين بنفس العمل.. ?
ـهـنـة.. شـرف الـتـجـارة... لو أن - هـنـاك عُـرْف .. يـسـمى شـرف ا
أحداً هو الذى خطط لعمل وحتمل مخاطرة.. هو الذى أَوْجَده سَجَّلَه..
فال يـسـتــطـيع أى شـخص آخـر أن يــقـوم بـنـفس الـعــمل.. أنـا حتـمـلتُ

مخاطر هذا العمل وسجلته باسمى..
: لم يُعجب ذلك أبى.. وقال مستنكراً

- عمل من خَرَ... ? ألم جتد عمالً آخر.. ?
: فأجاب عمى قائالً

- هنـالك مكـان أعمال.. سَـجَّلـوا وثائق وحق كل أنـواع األعمال لم
يـكن هنـاك سـوى هـذا العـمل هـو الـذى لم يسـجل.. ولم تـصـدر براءة

إيجاده بعد..
- أال زلت تقوم بهذا العمل.. ?

.. - ال اآلن أصبحت ملكاً
لكة .. ? - ماذا .. ? ملك.. ? ملك أى 

- أمريكا.. ملك.. أمريكا..
ـرة الـذى لم يـتـحـمـل أو يَـحـتـمل هـذا الـقـدر من - كـنت أنــا هـذه ا

.. الفشر.. فقلت معترضاً
- ماذا قلت يا عمى... ? أمريكا ليست ملكية.. أمريكا جمهورية..

فقال:
لـوك هم الذيـن يديـرون النـظام اجلـمهورى - جـمهـورية.. ولـكن.. ا
فى أمريـكا... فـأنـا ملك الـسـباخ اآلدمى تـزوجت من إبـنة مـلك الروس
احلـيـوانى... وإننى اآلن مـلك سـنانـيـر الـسمك فى أمـريـكا.. أنـا عـندى

اآلن خمسة مصانع للسباخ الصناعى.
فعمى حمدى الذى هو ملك السباخ اآلدمى الصناعى فى أمريكا..
قـد جاء لكى يبيع لـنا السباخ الـصناعى فى بلدنـا ولكنه لم يستطع أن
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يـبيعه.. وعـندما كـان يغادر قـريتنـا بعد عـشرة أيام.. أراد أن يـتصالح
مع عمى مصطفى. ولكن عمى رده مغاضباً وهو يقول:

!! ... - ليغرب عن وجهى هذا الرجل اخلَرَ
.. ظـهــر فى قـريـتـنــا كـثـيـر من بـعـد أن سـافــر عـمى حـمــدى عـائـداً
الـرجال الذين يـودون أن يصبـحوا ميـليـونيرات بـالذهاب إلى أمـريكا..
ذهبوا.. فى اخلطـابات التى تأتى مـنهم يكتـبون أنهم لم يسـتطيعوا أن
يـسجلوا براءة أى عـمل بسبب عمى حـمدى.. كانوا يكـتبون أنه لم يعد

هناك أى عمل فى واليات أمريكا..
١٦٠١٦٠
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